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STATUT ZEPOŁU SZKÓŁ W GRZMIĄCEJ  
opracowany na podstawie: 

 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późniejszymi zmianami w tym wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. z 2013r. poz.1265 z późn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) . 

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ. 

5. Deklaracja Praw Dziecka ONZ. 

6. Konwencja o Prawach Dziecka ONZ przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 roku. 

7. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 

2000r.Nr  98 poz.1071 z późn. zm.)  

8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji, przyjmowania i 

rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz. 46 z późn. zm.) 

9. Uchwały Nr II/10/2002 Rady Gminy w Grzmiącej z dnia 29 listopada 2002 roku zmieniająca uchwałę 

w sprawie powołania Zespołu Szkół w Grzmiącej. 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 1998r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i 

trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998r. Nr 15 poz. 64 z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.) 

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

sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, 

poz.155 z późn. zm.). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 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 i 

środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz. U. z 

1999 r. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego 

programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28 z późn.zm.). 

15. Ustawa z dn. 17. 05. 1989 r. o gwarancji wolności sumienia i wyznania (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 

r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.). 

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

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

6 poz. 69 z późn.zm.). 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form 

realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 

1042 z późn. zm.). 

18. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia 

kryteriów drugiego  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grzmiąca. 

19. Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli 

polskich czasowo przebywających za granicą ( Dz. U. nr 161. poz. 1080 z późn.zm.). 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form 

wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm.).  

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm. ). 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn.zm.).  
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23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowanie przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży (Dz. U. z 2014 r .poz.1157 z późn.zm.)  
24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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. Nr 0, poz. 532 z późn.zm.). 

25. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.). 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 204 z późn. zm.). 

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

publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.). 

28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977) ze zmianami z 2010 roku 24 sierpnia - Dz. U. Nr 116 poz. 997z późn. 

zm.). 

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2013r. poz.957 z późn. zm.). 

30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku 

szkolnego podręczników (Dz.U. 2014 poz. 909 z późn.zm.) 
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STATUT  

ZESPOŁU SZKÓŁ W GRZMIĄCEJ 
 

POSTANOWIENIA WSTEPNE 

 
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa  bez bliższego określenia o: 

1) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Grzmiącej ; 

2) Dziecku - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej w Grzmiącej i dziecko            

z Przedszkola w Grzmiącej; 

3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Grzmiącej- Przedszkole ; 

4) Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów dziecka; 

5) Statucie - należy przez to rozumieć  Statut Zespół Szkół- Statut Przedszkola i Statut Szkoły 

Podstawowej Grzmiącej; 

6) Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Grzmiącej- Szkoła Podstawowa ; 

7) Zespół Szkół - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Grzmiącej i Przedszkole          

w Grzmiącej; 

8) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzamy jeden z oddziałów Szkoły Podstawowej lub Przedszkola. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 
1. Zespół Szkół z siedzibą w Grzmiącej ul. Sportowa 2 jest placówką publiczną.   

2. W skład  Zespołu wchodzi: 

1) Szkoła Podstawowa ul. Sportowa 2 

2) Przedszkole w Grzmiącej ul. Kolejowa 3. 

3. Szkoła i Przedszkole posługują się wspólnym stemplem podłużnym o treści: 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ w GRZMIĄCEJ 

ul. Sportowa 2 

78-450 GRZMIĄCA 

NIP 673-17-37-149  REGON 331365550 

 

4. Stempel  używany jest do bieżącej dokumentacji. 

5. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Grzmiącej jest Gmina Grzmiąca. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty   

          w   Szczecinie.   

      

 

§ 2 

 

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z ustawą o informacji  i oświacie. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkół i Przedszkoli określają odrębne przepisy. 

3. Szkoła Podstawowa i Przedszkole mogą  gromadzić na odrębnym rachunku bankowym środki  

         specjalne. 

4. W Zespole  Szkół tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
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CZĘŚĆ I 

STATUT PRZEDSZKOLA 
 

ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

§ 1 
 

1. Przedszkole w Grzmiącej ul. Kolejowa 3 jest placówką publiczną i wchodzi w  skład Zespołu 

Szkół z siedzibą w Grzmiącej ul. Sportowa 2. 

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Grzmiąca. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorskie Kuratorium  Oświaty 

w Szczecinie. 

 

§ 2 
 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z ustawą o informacji i oświacie. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkoli określają odrębne  przepisy. 

3. Przedszkole może gromadzić na odrębnym rachunku bankowym środki specjalne. 

4. W Zespole Szkół tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 3 

 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych 

na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

2. Celem przedszkola jest: 

1) Zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieciom 3,4,5- letnim w czasie 

ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie.  

2) Stymulowanie indywidualnego rozwoju dzieci. 

3) Współdziałanie z rodziną, poprzez jej wspomaganie w wychowaniu dzieci, w celu 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

4) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

5) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

6) Sprawowanie opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

przedszkola, w szczególności nad dziećmi zdolnymi i wymagającymi pomocy 

psychologicznej lub pedagogicznej. 

7) Zapewnienie dzieciom codziennego pobytu na świeżym powietrzu. 

 

3. Do zadań przedszkola należy: 

1) Współpraca z rodzicami, Szkołą Podstawową, placówkami służby zdrowia, Poradnią 

Psychologiczno -Pedagogiczną. 

2) Zapewnienie realizacji prawidłowego pielęgnowania, odżywiania i wychowania dzieci, 

zapewnienie opieki pedagogicznej, higienicznej i pomocy psychologicznej. 
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3) Kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz 

rozwijanie sprawności ruchowej. 

4) Stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dzieciom wybór miejsca i rodzaju 

aktywności. 

5) Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodzinną. 

6) Stworzenie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągnięcia celów, 

podejmowanie odpowiedzialności za siebie, innych i najbliższe otoczenie. 

7) Rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej i wyrażania 

własnych myśli i przeżyć. 

8) Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji 

oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej. 

9) Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, 

wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu. 

10) Stworzenie warunków do nabywania przez dziecko kompetencji językowej, umiejętności 

czytania i określenia linii graficznej. 

11) Integrowanie treści edukacyjnych. 

 

§ 4 

 
1.   Przedszkole prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju i wychowania. 

2.   Dla zapewnienia dzieciom optymalnych warunków rozwoju przedszkole  współpracuje          

z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  

            Celem tej współpracy jest: 

1) Udzielenie dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. 

2) Wspomaganie rodziców w pracy z dzieckiem w domu. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA 

 

§ 5 

 
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę: 

1) Wszyscy pracownicy przedszkola przyjmują na siebie obowiązek zapewnienia 

dzieciom higieny i bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu; 

2) Każda grupa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek; 

3) Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel 

zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola; 

4) W trakcie spacerów i wycieczek z dziećmi poza teren przedszkola zapewniona jest 

opieka nauczyciela oraz dodatkowej osoby dorosłej – na każde 10 dzieci jedna osoba 

dorosła. 

2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie obowiązku zapewnienia 

dzieciom bezpieczeństwa w drodze do przedszkola lub z przedszkola. Rodzice lub prawni 

opiekunowie mogą  upoważnić inne osoby dorosłe do odbierania lub przyprowadzania 

dziecka. Upoważnienie takie rodzice sporządzają na piśmie i przedkładają nauczycielowi 

wychowawcy. 

3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. 

4.  W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka nauczyciel 

powinien jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z rodzicami lub opiekunami. 

5. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył, lub dowiedział się o wypadku 

jakiemu uległo dziecko w przedszkolu, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pomocy 

poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. O takim fakcie natychmiast 

powiadamia się Dyrektora  Zespołu Szkół, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka             

i zabezpiecza miejsce wypadku. 
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6. Rodzic ( prawny opiekun) po otrzymaniu wiadomości o złym samopoczuciu dziecka                

i symptomach choroby,  zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się po dziecko celem podjęcia 

dalszych działań. 

7. Dzieci Przedszkola biorą udział w uroczystościach, konkursach organizowanych na terenie 

Szkoły Podstawowej. Za bezpieczeństwo w takich sytuacjach odpowiada nauczyciel 

wychowawca i osoba wspomagająca opiekę. 

8. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora 

Zespołu Szkół o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka. 

9. Pracownik obsługi zamyka drzwi wejściowe do przedszkola na czas trwania zajęć. 

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

§ 5a 

 
1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w przedszkolu ma obowiązek prowadzić 

działania pedagogiczne, których celem jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a w szczególności 

obserwację pedagogiczną mającą na celu: analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole. 

2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie 

udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym  

dyrektora przedszkola. 

3. Wychowawca , jeżeli stwierdzi taką potrzebę, informuje specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem  oraz 

koordynatora organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Zespołu Szkół. 

4. Zajęcia rewalidacyjne- organizuje się dla dzieci niepełnosprawnych w zakresie stymulacji, 

usprawniania, korekcji i kompensowania zaburzeń sprawności. Zajęcia prowadzą nauczyciele 

z przygotowaniem w zakresie oligofrenopedagogiki. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 

6. W przedszkolu  mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. 

 
 

INDYWIDUALNE  OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 

§ 5b 
 

1. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizowane jest dla dzieci, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany                  

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

3. Dyrektor przedszkola ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole– zakres, miejsce 

i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez: 

1) jednego lub dwóch nauczycieli przedszkola, 

2) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli szkoły podstawowej, 

3) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w innej formie 

wychowania przedszkolnego- którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. 
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5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka 

lub ucznia. 

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub 

nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem. 

7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane w przedszkolu 

jeżeli: 

1) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego w przedszkolu, 

2) przedszkole dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla dziecka. 

8. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 

9. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia może zezwolić na odstąpienie od 

realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej stosownie do możliwości 

psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia. 

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych 

z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin w ciągu co najmniej 2 dni. 

11. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć wyższy 

niż maksymalny wymiar określony w rozporządzeniu. 

12. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek 

rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć niższy niż minimalny.  

13. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy 

programowej. 

14. Dyrektor – w miarę posiadanych możliwości z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu 

organizuje  różne formy uczestnictwa ucznia w życiu przedszkola w celu integracji ze 

środowiskiem i zapewnienia dziecku pełnego osobowego rozwoju.   

15. Na wniosek rodziców i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego,             

z którego wynika, że stan zdrowia dziecka  umożliwia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor 

zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, 

w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole. 

16. Wniosek składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie ( zaświadczenie lekarskie).  

 

 
 

ROZDZIAŁ III 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§ 6 

 
1. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty organami przedszkola są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców.  

§ 7 

 
2. Dyrektor Przedszkola: 

 

1) kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, 
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2) zarządza całokształtem działalności Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz w sprawach 

określonych statutem,  

3) kieruje sprawami Przedszkola przez wydawanie poleceń służbowych, delegowanie uprawnień 

i obowiązków oraz wewnętrznych aktów normatywnych, 

4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu, 

5) sprawuje opiekę nad dziećmi, oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez działanie prozdrowotne, 

6) realizuje zgodnie z prawem oświatowym uchwały Rady Pedagogicznej, 

7) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej Przewodniczący,  

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, 

finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola, 

9) rozstrzyga spory  zaistniałe na terenie Przedszkola. Wnoszone sprawy rozstrzyga                      

z zachowaniem prawa i dobra publicznego. 

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, w zakresie uprawnień 

przypisanych do swojego stanowiska, 

11) Dyrektorowi przysługuje prawo do przekazania określonych uprawnień i obowiązków, które 

posiada, podległym pracownikom, 

12) dopuszcza do użytku po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną  programy  wychowania 

przedszkolnego. 

 

3. Dyrektor Przedszkola decyduje w sprawach: 

 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogiczne, w sprawach nagród 

odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników, 

4) w uzasadnionych przypadkach zezwala na realizację obowiązku przedszkolnego poza 

przedszkolem. 

 

§ 8 
 

1. Rada Pedagogiczna Przedszkola jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji 

statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. Zasady działania Rady 

Pedagogicznej oraz jej zakres kompetencji określa art. 40, art. 41, art. 42, art.43 i art. 44 Ustawy    

o systemie oświaty. 

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni placówki. 

2) W zebraniach mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – inne osoby zaproszone             

w imieniu Rady Pedagogicznej przez jej przewodniczącego. 

3) Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakresu i form jej działania określa 

regulamin pracy Rady Pedagogicznej, oraz statut Szkoły Podstawowej 

 

2. Kompetencje Rady Rodziców:  

1) uchwalanie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola, 

2) uchwalanie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  programu profilaktyki, 

3) wyrażania i przekazywania opinii we wszystkich sprawach Przedszkola np. programów 

naprawczych, projektu planu finansowego. 
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§ 9 
 

1. Rada Rodziców  wybierana jest celem zapewnienia zorganizowanego współdziałania rodziców    

w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. 

1) Rada Rodziców wyłaniana jest (wybierana) z przedstawicieli rodziców poszczególnych 

oddziałów Przedszkola. 

2) Organizację i zakres działalności określa Regulamin  Rady Rodziców. 

 

§ 10 

 
 

1. Organy Przedszkola współpracują ze sobą dając każdemu z nich możliwość działania                  

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych Ustawą o systemie oświaty     

i zawartych w statucie. 

2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci               

i zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą. 

3. Nauczyciele utrzymują ścisły kontakt z rodzicami , udzielają rzetelnych informacji na  temat 

dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

4. Zebrania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizowane są w miarę potrzeb Przedszkola lub rodziców lecz nie rzadziej niż dwa  razy w roku 

5. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z programu rozwoju Przedszkola oraz znać 

tematykę planów miesięcznych w danym oddziale. 

6. Współdziałanie wszystkich organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych 

warunków rozwoju  dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola. 

7. Zapewnienie warunków dla właściwego współdziałania wymienionych  organów,  a                      

w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwości  swobodnego działania i  podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty, Statucie 

Przedszkola oraz w regulaminach własnych.  

8. W sprawach spornych zapewnia się warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych pomiędzy organami przy arbitrażu Dyrektora.  

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI PRZEDSZKOLA 

 

§ 10a 

 

1. Przedszkole zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy 

organami wewnątrz przedszkola: 

1) konflikt między Dyrektorem Przedszkola a Radą Pedagogiczna rozstrzyga organ 

nadzorujący Szkołę; 
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2) konflikt między Dyrektorem Przedszkola a Radą Rodziców rozstrzyga organ 

prowadzący   Przedszkole; 

3) konflikt między Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną lub nauczycielem rozstrzyga 

Dyrektor Szkoły; 

4) od decyzji Dyrektora, w zależności od rodzaju sprawy, strony konfliktu maja prawo    

odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego; 

5) w sytuacjach konfliktowych strony mogą posłużyć się Statutem, jako aktem prawnym. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA 

 

§ 11 

 
1. Szczegółową organizację Przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacji 

przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 IV każdego roku. 

2. Arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora zatwierdza organ prowadzący . 

3. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności: 

1) ilość oddziałów, dzienny i tygodniowy czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę 

pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. 

2) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący Przedszkole. 

4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z przerwą wakacyjną. 

5. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na remonty bieżące, modernizację 

pomieszczeń oraz prace gospodarczo-porządkowe. 

6. Istnieje  możliwość stworzenia grup całodziennych na wniosek Dyrektora przedszkola za zgodą 

organu prowadzącego. 

 

 

§ 12 

 
1. Podstawową jednostkę organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań , uzdolnień i przyjaźni pomiędzy 

wychowankami. 

2. Ze względów architektonicznych liczba dzieci w oddziałach nie powinna przekraczać 18 

dzieci. 

3. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora 

i Radę Pedagogiczna z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny. Jest on dostosowany 

do założeń programowych. 

4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin 

zegarowych w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym: 

1)  co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się 

swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela,  



 

15 

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci czasu) dzieci spędzają              

w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, 

zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itd.)  

3)  najwyżej 1/5 czasu zajmują rożnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według 

wybranego programu wychowania przedszkolnego,  

4)  pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu 

mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).  

 

5. Ramowy rozkład dnia, na podstawie którego nauczyciele układają szczegółowy rozkład dnia 

dla danej grupy: 

1) 7.30  – 8.00  Czas przyprowadzania dzieci,  

2)  8.00-13.00    Realizacja podstawy programowej 

3) 12.30-13.00  Rozchodzenie się dzieci realizujących bezpłatne    

                       przygotowanie przedszkolne 

Posiłki:  9.00-śniadanie, 11.15 obiad 

Dzieci rodziców pracujących mają zapewnioną opiekę od godziny 7.00. 

 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danymi 

oddziałami, ustalają dla nich szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb 

zainteresowań i oczekiwań dzieci. 

7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia 

dodatkowe np. religii/etyki. 

8. Czas trwania zajęć dydaktycznych oraz prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć 

rewalidacyjnych, nauki religii i innych zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi:  

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

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

9. Dopuszcza się  tworzenie grup łączonych podczas schodzenia się i rozchodzenia się dzieci oraz 

w innych uzasadnionych przypadkach w związku z organizacją pracy placówki. 

 

 

§ 13 

 
1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie: 

1) Podstawy programowej opracowanej przez MEN. 

2) Programu wybranego i zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu       

z Radą Rodziców 

2. Nauczyciele prowadza dla każdego oddziału dziennik zajęć Przedszkola, w którym 

dokumentują przebieg pracy wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczej z dziećmi w ciągu 

całego dnia. Fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem. 

3. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji prowadzi się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. W dzienniku codziennie odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. 

 
 

ROZDZIAŁ V 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA  

WYCHOWANKÓW DO PRZEDSZKOLA 
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§ 14 

 
1. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor. 

2. Przyjmowanie do przedszkola odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji  do 

Przedszkola w Zespole Szkół w Grzmiącej 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

 

§15  

 
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.  

2. Dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. W przypadku 

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym 

może być objęte dziecko w wieku powyżej 5  lat, nie dłużej jednak niż  do końca roku szkolnego   

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być 

odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.  

3. Od września 2015r  dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne   mają  

zorganizowane zajęcia z języka nowożytnego, który jest nauczany w szkołach podstawowych na 

terenie gminy. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem realizuje się w formie zabawy. 

Od roku szkolnego 2017/18. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym  

będzie obowiązkowe we wszystkich oddziałach.  

4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw  Dziecka  

a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-  dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego i podmiotowego  traktowania, 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź  psychicznej, 

4)  poszanowania jego godności osobistej, 

5)  poszanowania własności, 

6) opieki i ochrony, 

7)  partnerskiej rozmowy na każdy temat, 

8) akceptacji jego osoby. 

 

5. Na wniosek rodziców, po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o zasadności 

odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły odroczy spełnianie obowiązku. 

6. Wniosek o odroczeniu rodzice mogą składać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko 

rozpoczęło klasę pierwszą – dziecko ma możliwość powrotu do wychowania przedszkolnego. 

7. W celu ułatwienia dziecku adaptacji w przedszkolu, w ostatnim tygodniu sierpnia organizuje się 

„Dni otwarte Przedszkola”, na które rodzic, opiekun przychodzi z dzieckiem i ma możliwość 

zostawić je na określony czas z nauczycielem i innymi dziećmi. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

§ 16 

 

RODZICE 

 
1.   Do podstawowych obowiązków Rodziców należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

3) przyprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną  osobę, 

4) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa, 

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,     

7) niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach  zakaźnych. 

2.   Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego  oddziaływania  

      wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

3.   Rodzice maja prawo do: 

1) zapoznania się z programem rozwoju przedszkola i planów pracy w danym   oddziale, 

2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, uzyskiwania 

porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu trudności wychowawczych oraz 

doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy przedszkola. 

 

 

§ 17 

 
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy  wychowawcze, 

organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub 

nauczycieli . 

 

§ 18  

 

1. Formy współpracy z rodzicami: 

 

1) zebrania grupowe, 

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, 

3) kąciki dla rodziców, 

4) zajęcia otwarte, 

5) imprezy okolicznościowe i uroczystości. 
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ROZDZIAŁ VIII 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

 

§ 19 

 
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne  przepisy. 

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedszkolu odpowiadają za zdrowie  i bezpieczeństwo 

dzieci. 

NAUCZYCIELE 
 

§ 20  

 
1. W  Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy           

z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej nauczycielki, która prowadzi 

pracę opiekuńczo- wychowawczą i dydaktyczną zgodnie z podstawą programową.    

3. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa zawarte w Konwencji Praw 

Dziecka. 

4. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu 

wychowanków. 

5. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci,  ich zdolności, zainteresowania, 

dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez 

wykorzystywanie ich własnej inicjatywy. 

6. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób 

jego własnych doświadczeń. 

7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy. Przebieg pracy opiekuńczo –wychowawczej 

i dydaktycznej odnotowuje w dzienniku zajęć przedszkola. Nauczyciel prowadzi 

dokumentację obserwacji swoich wychowanków. 

8. Nauczyciel ma prawo korzystając w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej, wyboru programu nauczania 

dla danego oddziału do zajęć edukacyjnych, uwzględniając całość odpowiedniej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego albo opracować 

własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem innych programów nauczania. 

Szczegóły zawiera ( Procedura dopuszczenia programów). 

9. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel 

otacza indywidualną opieką każdego  wychowanka i dostosowuje metody i formy pracy do 

jego możliwości. 
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10. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-

edukacyjnych. 

11. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin 

na tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić: 

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i opiekuńcze prowadzone z dziećmi. 

2) Inne czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola. 

3) Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem           

i doskonaleniem zawodowym. 

12. Zadania innych pracowników przedszkola określają zakresy obowiązków opracowane przez 

dyrektora do poszczególnych stanowisk. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

ZASADY GOSPODARKI  FINANSOWEJ 
 

§ 21 

 
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, która finansowana jest z budżetu Gminy Grzmiąca. 

2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt 

przygotowuje dyrektor placówki. 

3. Plan finansowy zatwierdza Wójt Gminy Grzmiąca. 

4. Obsługa administracyjno-finansowa jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ X 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22 

 
1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu : nauczycieli, rodziców, pracowników 

administracji i obsługi.  

2. Regulaminy działalności uchwalone przez poszczególne organy przedszkola nie mogą być 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich członków społeczności przedszkolnej 

dyrektor udostępnia dokument na stronie internetowej zespołu szkół. Wersję papierową 

udostępnia się w sekretariacie zespołu szkół.  

4. Rodzice winni znać dokumenty regulujące zasady funkcjonowania przedszkola 

Dokumentami Przedszkola są: 

1) Statut Przedszkola 

2) Program Wychowawczy 
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3) Program Profilaktyki, 

4) Zestaw Programów Nauczania. 

 

5. Wszystkie w/w dokumenty są do wglądu w bibliotece szkolnej, oraz mogą być na stronie 

internetowej  przedszkola pod adresem: www.przedszkolegrzmiaca.org.pl                                 

i www.spgrzmiaca.org.pl .   

 

6. Rodzice na posiedzeniu Rady Rodziców opiniują dokumenty, które wymagają ich opinii. 

 

§ 23 

 
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określa Ustawa o finansach 

publicznych . 

 
 

§ 24 

 
1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane po zmianie przepisów wykonawczych oraz na 

wniosek Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

2. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów  przy 

obecności co najmniej 2/3 członków jej regulaminowego składu. 

3. Wniosek o dokonanie zmiany w Statucie inne organy Szkoły kierują na piśmie do Rady  

Pedagogicznej. 

 

 

Nowelizacja Statutu wchodzi w życie 01 września 2015 r.  na mocy uchwały nr 18/2014/15     

Rady Pedagogicznej z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkolegrzmiaca.org.pl/
http://www.spgrzmiaca.org.pl/
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CZĘŚĆ II 

 

STATUT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
ROZDZIAŁ I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1  

 

1. Zespół Szkół z siedzibą w Grzmiącej ul. Sportowa 2 jest placówką publiczną.  

2. W skład Zespołu wchodzi : 

1) Szkoła Podstawowa ul. Sportowa 2, 

2) Przedszkole w Grzmiącej ul. Kolejowa 3. 

3. Szkoła posiada własną pieczęć. 

4. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Grzmiącej jest Gmina Grzmiąca. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty           

w Szczecinie. 

6. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niniejszego 

statutu. 

 

§ 2 

 

1. Szkoła  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z ustawą o informacji i oświacie. 

2. Szkoła może gromadzić na odrębnym rachunku bankowym środki specjalne. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 3 

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczego, 

programu profilaktycznego szkoły, planu rozwoju szkoły, uwzględniając potrzeby rozwojowe  

uczniów i lokalnego środowiska. 

1. Celem Szkoły jest: 

1) zapewnianie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny,  

emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi         

w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej                

i  wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, 

przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 
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Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ               

oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ; 

2) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności  

potwierdzonych świadectwem ukończenia Szkoły oraz umożliwienie zdania sprawdzianu    

i kontynuację nauki na następnym poziomie kształcenia; 

3) stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów oraz  

zainteresowań społecznych, artystycznych i sportowych; 

4) umacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów oraz  

dążenia do zdobywania celów; 

5) rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy                

i potrzeby innych ludzi, 

6) dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości kulturowej, historycznej,  

narodowej i etnicznej; 

7) rozwijanie w uczniach umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego,  

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu 

ucznia; 

8) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do rozwoju i zdolności; 

9) rozbudzenie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie  

twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia, 

10) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie poprzez uczenie ich zasad  

demokracji, 

11) ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie, znalezienia swego miejsca            

w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych; 

12) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich  

rozwiązywania. 

 

§ 4 

1. Zadaniem Szkoły jest: 

1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym              

i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną; 

2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans      

w zdobywaniu wiedzy; 

3) stworzenie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania  

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

4) stworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych osób; 

5) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, literackiej,  

muzycznej i ruchowej; 

6) inspirowanie do aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć; 

7) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz  

zachowań prozdrowotnych; 

8) kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności. 

 

2. Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego  

indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukończenie Szkoły w skróconym czasie. 
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POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

§ 4a 

 

Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno pedagogiczną. 

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega rozpoznawaniu             

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

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

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

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

1) rodzicami uczniów; 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

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

dzieci i młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 

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

z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego. 

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych;  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia- organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 8. 
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3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających                

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia 

prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 8; 

4) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno-kompensacyjnych - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami     

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii 

pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5; 

b) logopedycznych- organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia 

prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub 

logopedii szkolnej; Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4; 

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym-  

organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub 

socjoterapii. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10; 

d) warsztatów; 

e) porad i konsultacji; 

8. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. 

1) W uzasadnionych przypadkach zajęcia specjalistyczne mogą trwać krócej niż 60 minut, 

ale z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

9. Każdy nauczyciel oraz specjalista prowadzi w szkole obserwację  pedagogiczną, w trakcie 

bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:  

1) trudności w uczeniu się, w tym- w przypadku uczniów klas I – III – ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się  

2) szczególnych uzdolnień; 

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio 

nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi 

tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym  wychowawcę klasy; 

11. Wychowawca klasy, informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

12. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, odpowiednio wychowawca klasy, pedagog, dyrektor planują i koordynują 

udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

13. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dotyczy: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie              

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

2) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po 

przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę 

informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą. 

14. W Szkole mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. 
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KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

 

§ 4b 

 
1. W Szkole prowadzone jest kształcenie uczniów, dla których poradnia psychologiczno                      

- pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Szkoła zapewnia:  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz   

     możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki      

    dydaktyczne; 

3) zajęcia specjalistyczne;  

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i    

     edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, a szczególności zajęcia        

     rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. Godzina zajęć trwa 60 minut.  

5) w brzmieniu :integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z  

    uczniami pełnosprawnymi. 

3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli, ma za 

zadanie:    opracować Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) dostosowany do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

4. Program określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu  

     nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości     

     psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków    

     i sposobu   oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  

     przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących działania z uczniem; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  

     wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; 

4) działania wspierające rodziców / prawnych opiekunów ucznia oraz zakres  

      współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami      

     specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami    

     pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                    

    i  młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia  

     odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz    

     możliwości psychofizyczne ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami/ prawnymi opiekunami 

ucznia w realizacji zadań. 

1. Zespół, nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym co najmniej dwa razy w roku szkolnym, 

dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-   pedagogicznej udzielanej 

uczniowi. 

5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 
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NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

 

§ 4c 

 

 

1. Nauczanie indywidualne organizowane jest dla dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub  

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

2. Dyrektor szkoły ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę – zakres, miejsce i czas 

prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania lub indywidualnego nauczania. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania z uczniami klas I– III szkoły podstawowej są prowadzone 

przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej, są prowadzone               

z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli                      

w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane w szkole jeżeli: 

1) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania w szkole, 

2) szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego ucznia. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej 

dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 

8. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia może zezwolić na odstąpienie od 

realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej stosownie do możliwości 

psychofizycznych dziecka lub ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane 

9. Tygodniowe wymiary godzin nauczania indywidualnego nauczania:  

1) w klasach I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin – w ciągu co najmniej 2 dni; 

2) w klasach IV - VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin – w ciągu co najmniej 3 dni. 

10. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć wyższy 

niż maksymalny wymiar określony w rozporządzeniu. 

11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor może ustalić, na wniosek 

rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć niższy niż minimalny wymiar określony                    

w rozporządzeniu. 

12. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy 

programowej. 

13. Dyrektor – w miarę posiadanych możliwości z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu 

organizuje  różne formy uczestnictwa ucznia w życiu szkoły w celu integracji ze środowiskiem      

i zapewnienia uczniowi pełnego osobowego rozwoju.   

14. Na wniosek rodziców i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego,              

z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor 

zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, 

w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący szkołę. 

15. Wniosek składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie ( zaświadczenie lekarskie).  

 

 

 

 

INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI 
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§ 4d 

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu 

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

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

przedmiotów, 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu (przedmiotów) na koniec 

roku/półrocza. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 

zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

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

(Szczegóły zawiera Procedura - indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki           

w Zespole Szkół w Grzmiącej.) 

 

 

KORZYSTANIE Z INTERNETU 

 

§ 4e 

 

1. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły maja prawo do korzystania ze szkolnej sieci   

komputerowej i Internetu. 

1) Korzystający ze szkolnej pracowni komputerowej są zobowiązani do przestrzegania 

Regulaminu pracowni komputerowej w szkole. 

2) Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej pod opieka nauczyciela. 

3) Szkoła chroni uczniów przed dostępem treści publikowanych w Internecie,  które mogą 

stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi  przez zainstalowanie          

i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

4) Zasady korzystania w szkole z Internetu określa Regulamin bezpiecznego korzystania 

z Internetu zatwierdzony przez Dyrektora po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej. 

 

2. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w Szkole:  

1) Nie podawać w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Należy posługiwać 

się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.  

2) Nie podawać osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru 

telefonu i innych tego typu informacji. Nie można mieć pewności z kim naprawdę się 

rozmawia! 

3) Nie wysyłać nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiemy, do kogo naprawdę trafią. 

4) Jeżeli otrzymana wiadomość jest wulgarna lub niepokojąca, nie należy odpowiadać na 

nią i poinformować o tym nauczyciela. 

5) Należy zawsze sprawdzić wiarygodność informacji, ponieważ nie wszystkie, które się 

znajdują w Internecie mogą być prawdziwe.  

6) Należy szanować innych użytkowników Internetu, nie wolno ich obrażać poprzez 

wysyłanie niegrzecznych listów lub wiadomości. 



 

28 

7) Należy przestrzegać praw autorskich w posługiwaniu się materiałami znalezionymi        

w Internecie. 

8) Nie otwierać podejrzanych załączników i nie korzystać z linków przesłanych przez obcą 

osobę. Mogą one zawierać wirusy. Od razu je kasować. 

9) Należy posługiwać się wyłącznie własnym kontem w sieci komputerowej i nie  podawać 

swojego hasła. 

10) Należy rozmawiać z rodzicami/prawnymi opiekunami, nauczycielami i zaufanymi 

osobami dorosłymi o Internecie oraz informować ich o wszystkich stronach, które są 

niepokojące. 

 

REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY 

§ 5 

 

1. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez: 

1) kształcenie zintegrowane w klasach I-III; 

2) naukę języków obcych; 

3) innowacje pedagogiczne; 

4) naukę religii i etyki; 

5) zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie”;  

6) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 

7) koła zainteresowań; 

8) uroczystości okolicznościowe; 

9) koła przedmiotowe; 

10) inne formy zajęć pozalekcyjnych. 

 

 

§ 6 

 

1. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów 

Szkoła zapewnia poprzez pomoc udzielaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną              

w Szczecinku w formie: 

1) kierowanie na badania uczniów z deficytami rozwojowymi; 

2) wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego; nauczaniu 

indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, nauczaniu trybem szkoły specjalnej; 

3) spotkań terapeutycznych. 

 

 

ZADANIA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM 

 

 

§ 7 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

 sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

 odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 
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3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

 Dyrektora zgodnie z ustaloną Procedurą pełnienia dyżurów i harmonogramem. 

4. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo na zajęciach 

 edukacyjnych Dyżury nauczycieli na terenie Szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie           

        z  ustaloną Procedurą i harmonogramem.  

5. Zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, 

6. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel:  

1) dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły; 

2) na 15 uczniów - w czasie wycieczki; 

3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej; 

4) do 25 uczniów na zajęciach świetlicowych. 

7. Dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi 

opieki nad taką grupą w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela). 

8. Dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia z danej lekcji przez dyrektora szkoły, wychowawcę 

klasy,  jeśli  poda pisemną przyczynę zwolnienia. 

9. Dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć      

w szkole (u innego nauczyciela) tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z innym nauczycielem. 

10. Dopuszcza się możliwość zwolnienia uczniów z pierwszej lub ostatnich lekcji po uprzednim 

uzgodnieniu i zawiadomieniu rodziców. 

11. Omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych oraz apelach. 

12. Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, oraz 

przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. 

13. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

14. Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów             

i rodzaju pracy, 

15. Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych racjonalnego 

rozłożenia zajęć w każdym dniu. 

16. Nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem 

przedmiotów, w których program tego wymaga. 

17. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział    

w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów         

w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

18. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc 

osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

19. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają one 

być prowadzone, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

20. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  i kończenia zajęć 

edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

21. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego        

w Szkole. 

22. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek dokonać wpisu do 

księgi wyjść zgodnie z zapisem w  Regulaminie wycieczek szkolnych. 

23. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by 

sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. 

Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 

Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo 

odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu, podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić 

uczniów bez żadnej opieki. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia 
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pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje 

taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców 

ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić Dyrektora. Nauczyciel powinien kontrolować 

właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład            

i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu. Uczniów chcących skorzystać z toalety 

nauczyciel zwalnia pojedynczo. Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do 

wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia. Nauczyciel ustala zasady 

korzystania z sali lekcyjnej. 

24. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:  

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

25. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły:  

1) zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

2) powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zwrócić 

się o podanie celu pobytu i ewentualnie zobowiązać do opuszczenia terenu szkoły;  

3) powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

lub życia uczniów. 

 

§ 8 

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW STANOWI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 9 

1. Organami Szkoły są; 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

 

2. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i nadzór administracyjny         

w stosunku do innych osób zatrudnionych w szkole; 
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3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły; 

5) realizuje uchwały, wstrzymuje wykonanie uchwał lub uchyla uchwały Rady 

Pedagogicznej, 

6) kieruje pracą Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

8) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli; 

9) kontroluje dokumentację prowadzoną przez nauczycieli i wychowawców; 

10) decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego w Zespole Szkół; 

11) kontroluje dokumentację prowadzoną przez nauczycieli i wychowawców; 

12) dokonuje oceny pracy nauczycieli, a także oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej 

nauczycieli; 

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

14) dopuszcza do użytku po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną  programy nauczania; 

15) sprawuje pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej. 

 

3. Dyrektor decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych; 

3) zmiany wychowawcy klas; 

4) występowania z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej), dotyczącymi 

nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników; 

5) odraczania obowiązku szkolnego, oraz wcześniejszego przyjęcia do Szkoły po 

zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Wychowawczej, a także w uzasadnionych 

przypadkach - zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą; 

6) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli; 

7) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą Szkołą według ustalonego harmonogramu, 

8) nadzoruje wypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów. 

 

§ 10 

 

1. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej wnioskuje do Wójta Gminy Grzmiąca 

o powołanie nauczyciela, który będzie pełnił obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności. 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 11 

 

1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe 

zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 
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2. Rada Pedagogiczna przejmuje ustawowe kompetencje Rady Szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

Mogą to być: 

1) przedstawiciele rodziców (Rady Rodziców);  

2) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i młodzieżowych organizacji higieniczno- 

lekarskich nad uczniami; 

3) przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych czy  

pedagogicznych. 

6. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach. 

7. Zebrania plenarne mogą być organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w związku z bieżącymi potrzebami. 

8. Zebrania Rady pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym. 

9. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:  

1) przewodniczącego, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) organu prowadzącego Szkołę, 

4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, 

10. Radę Pedagogiczną zwołuje Dyrektor Szkoły pisemnym ogłoszeniem, lub ustnym 

powiadomieniem. 

11. Dyrektor Szkoły może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

12. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie z wyprzedzeniem wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, 

zgodnie z regulaminem Rady. 

13. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje                      

o działalności Szkoły. 

14. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa 

szkolnego oraz omawia tryb i formy ich realizacji. 

15. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców oraz 

Samorząd Uczniowski; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promowania uczniów; 

3) podejmowanie uchwał  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po 

zaopiniowaniu  ich przez radę rodziców; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego 

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

7) zatwierdzenie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym. 

16. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego Szkoły; 
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3) propozycje Dyrektora w sprawie stałych płac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych                      

i opiekuńczych; 

4) propozycje dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji 

kierowniczych w szkole lub ich odwołania z danych funkcji; 

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

6) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania dla danego etapu edukacyjnego 

przed dopuszczeniem do użytku w szkole. Szczegóły zawiera (Procedura dopuszczania 

programów i podręczników). 

17. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmiany oraz zatwierdza je po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

18. Rada Podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

19. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do realizacji uchwał Rady.    

20. Realizacja uchwał obowiązuje wszystkich pracowników i uczniów (także wtedy, gdy członek 

Rady zgłosił do nich swoje zastrzeżenia). 

21. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  O wstrzymaniu 

wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę poprzez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

22. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie 

z funkcji Dyrektora Szkoły. 

23. Organ prowadzący Szkołę jest zobowiązany prowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni 

od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej. 

24. Członkowie Rady zobowiązani są do: 

1) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora, 

2) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach, pracach Rady i jej komisji, do  

których zostali  powołani, 

3) składania przed Radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań, 

4) nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które są tajne. 

25.   Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje, które: 

1) swoją działalność opierają na wybranych zagadnieniach statutowych regulujących 

funkcjonowanie Szkoły i pracę nauczycieli; 

2) pracują pod kierunkiem przewodniczącego powołanego przez Radę lub na wniosek 

przewodniczącego Rady, 

3) informują Radę o wynikach swojej pracy, formując wnioski do zatwierdzania przez 

Radę. 

26. Zebrania Rady są protokołowane w księdze protokołów. Protokół wypełnia się czytelnie, bez 

poprawek, pismem komputerowym maszynowym lub ręcznym. Szczegóły zawiera Regulamin 

Rad Pedagogicznych 

27. Do księgi protokołów dołącza się załączniki, które stanowią integralną część protokołu.  

28. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§ 12 
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1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz treści 

Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego (ZSU) jest jedynym reprezentantem uczniów Szkoły. 

Reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Przedstawiciele ZSU mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i zebraniach 

Rady Rodziców. 

4. Zarządzenia Dyrekcji i uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące spraw uczniów powinny być 

przedyskutowane z ZSU przed ich wprowadzeniem. 

5. Radę SU tworzą przedstawiciele społeczności uczniowskich klas III-VI. Nadzoruje ona pracę 

Zarządu SU. 

6. Zasady pracy ZSU ustala regulamin uchwalony przez Radę SU, który jest dostępny w bibliotece 

szkolnej i Szkolnym Centrum Informacji. 

7. Zarząd SU przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we 

wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących uprawnień uczniów, 

wynikających z celów i zadań Szkoły. 

8. SU ma uprawnienia do: 

1) organizowania życia szkolnego – działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, charytatywnej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem; 

2) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

3) wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU; 

4) opiniowania pracy nauczycieli szkoły przed dokonaniem oceny ich pracy przez 

Dyrektora  Szkoły jeśli dyrektor zwróci się o taką opinię; 

5) zgłaszania propozycji planu wychowawczego Szkoły i Statutu Szkoły; 

6) opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania. 

9. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Samorząd klasowy w składzie: przewodniczący klasy, zastępcy, skarbnik; 

2) Samorząd Uczniowski tworzą: uczniowie wchodzący w skład samorządów klasowych; 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: przewodniczący, zastępca i  skarbnik. 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:  

1) Samorządu Klasowego: 

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem SU; 

b) organizuje życie klasy (dyżury w klasie, klasowe uroczystości itp.); 

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy; 

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

2)  Samorządu Uczniowskiego 

a) uchwala Regulamin SU; 

b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie; 

c) zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny; 

d) dokonuje wyboru; 

e) organizuje i pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz  uroczystości 

szkolnych. 

3) Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

a) kieruje bieżącą pracą SU; 
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b) wykonuje uchwały Rady SU; 

c) czuwa nad terminową realizacją planu pracy; 

d) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów; 

e) ma prawo wyrazić Radzie Pedagogicznej opinie o uczniu w przypadku  karania 

i nagradzania ucznia; 

f) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców w ramach swoich kompetencji; 

g) prowadzi dokumentację pracy Samorządu. 

10. Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu 

Uczniowskiego. Uczestniczy we wszystkich formach działalności SU. 

11. W szczególnych przypadkach Opiekun ma prawo zwołania zebrania Zarządu SU i Rady  SU. 

12. Opiekun reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

13. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody. 

14. SU może powołać Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. 

15. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie 

postrzegani przez nauczycieli. 

16. Kadencja SU trwa 1 rok. 

17. Organy Samorządu Szkolnego zobowiązani są dwa razy w roku składać sprawozdanie ze swej 

działalności na ogólnym zebraniu uczniów. 

18. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

19. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie SU jeżeli jest 

ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły. 

 

 

RADA RODZICÓW 

 

§ 13 

 

1. Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz  podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do 

organów Szkoły w tym zakresie, a w szczególności:  

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania  

realizacji celów i zadań Szkoły;  

2) współpraca ze środowiskiem Szkoły, lokalnym i zakładami pracy;  

3) gromadzenie funduszy na wspieranie działalności Szkoły, a także ustalanie zasad 

użytkowania tych funduszy;  

4) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z nauczycielami Szkoły prawa do:  

a) znajomości zadań, zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych                         

i Profilaktycznych w Szkole i w klasie oraz Planu Rozwoju Szkoły; 

b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego 

postępów lub trudności w nauce;  

c) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

 Szczegółowy zakres uprawnień i kompetencji określa regulamin RR. 
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2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych  źródeł, a ich 

wydatkowanie określone winno być w regulaminie RR. 

3. Kompetencje Rady Rodziców:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania    

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli; 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania               

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2)  opiniowanie: 

a) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie 

dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

b) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

c) opiniuje plany naprawcze szkoły i inne sprawy  szkoły. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY 

 

§ 14 

 

1. Organy Szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących 

działalności Szkoły poprzez:  

1) uczestnictwo ich przedstawicieli na zebraniach plenarnych;  

2) opiniowanie projektowanych uchwał i Statutu Szkoły;  

3) przekazywanie informacji o podjętych działaniach poprzez Dyrektora Szkoły.       

2. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą   

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub nauczyciela po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Zarządu Samorządu Uczniowskiego.  

3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie 

z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej           

w Szkole po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Zarządu SU.  

4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów Szkoły niezgodnych z   przepisami  prawa 

lub interesem Szkoły. W takim przypadku w terminie 2 tygodni  uzgadnia sposób postępowania w 

sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do 

rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio  nadzorującemu Szkołę.  

5. Wnioski i opinie Rady Rodziców i Zarządu Samorządu Uczniowskiego przedstawione w formie 

pisemnej Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły są rozpatrywane na najbliższych 

posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach                

w terminie siedmiu dni od ich przedłożenia. 

6. Szkoła zapewnia warunki dla właściwego współdziałania wymienionych organów,                         

a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i  podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty, Statucie 

Szkoły oraz w regulaminach własnych.  

7. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły odnośnie 

podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez:  
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1) wydawanie zarządzeń przez Dyrektora Szkoły;  

2) spotkania z Radą Pedagogiczną; 

3) spotkania z Radą Rodziców; 

4) spotkania z Samorządem Uczniowskim. 

8. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się            

w  Szkole raz w miesiącu Dzień konsultacji z rodzicami ustalony w organizacji pracy na dany 

rok szkolny, podczas którego rodzice mają możliwość:  

1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej  

klasie i całej Szkoły, oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania                 

i promowania uczniów; 

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat jego zachowania, postępów i przyczyn  trudności 

w nauce swojego dziecka; 

3) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 

4) uzyskania informacji oraz porad pedagoga; 

5) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy Szkoły. 

9. Wszyscy nauczyciele, a w szczególności nauczyciele uczący w danych klasach, wychowawcy, 

pedagog, zobowiązani są do uczestniczenia w konsultacjach. 

10. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych  

działaniach i decyzjach. 

 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 

 

§ 14a 

 

1. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy 

organami wewnątrz szkoły: 

1) konflikt miedzy Dyrektorem Szkoły a radą pedagogiczną rozstrzyga organu      

   nadzorujący Szkołę ; 

2) konflikt miedzy Dyrektorem Szkoły a radą pedagogiczną rozstrzyga organu      

 prowadzący  Szkołę;  

3) konflikt miedzy Samorządem Uczniowskim a Rada Pedagogiczną lub nauczycielem 

 rozstrzyga Dyrektor Szkoły ; 

4) konflikt między   Radą Rodziców  a Rada Pedagogiczną  lub nauczycielem rozstrzyga 

 Dyrektor Szkoły ; 

5) od decyzji Dyrektora, w zależności od rodzaju sprawy, strony konfliktu mają prawo 

 odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego; 

6) w sytuacjach konfliktowych strony mogą posłużyć się Statutem, jako aktem prawnym. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

UCZNIOWIE – PRAWA I OBWIĄZKI 

 

§15 
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1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 6 lat i trwa do ukończenia przez ucznia osiemnastego roku życia.         

W przypadku, gdy uczeń ukończył osiemnasty rok życia i nie zdołał ukończyć szkoły, ma prawo 

kontynuować naukę aż do ukończenia gimnazjum. Uczeń ten może być skreślony z listy uczniów 

uchwałą Rady Pedagogicznej w przypadku, gdy:   

1) zachowanie ucznia jest niezgodne z obowiązującym Statutem  Szkoły; 

2) liczba nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia daje podstawę do tego, by go nie  

klasyfikować. 

2. Rekrutacja uczniów. 

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły są zgodne z przepisami w sprawie warunków przyjmowania 

uczniów do szkoły. Szczegóły zawiera Regulamin rekrutacji do klas pierwszych i pozostałych 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grzmiącej. 

 

 

3.   Formy spełniania obowiązku szkolnego: 

1) Obowiązek szkolny jest spełniany przez dzieci i młodzież: 

a) poprzez uczęszczanie do publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów, w tym szkół specjalnych; 

b) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; 

c) w ramach indywidualnego toku lub programu nauki (zgodnie z art.66 ust. 1 

ustawy) Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców zezwala na realizowanie 

indywidualnego toku lub programu nauki: ewentualna odmowa następuje w 

trybie administracyjnym; 

d) w ramach nauczania indywidualnego (możliwość ta dotyczy dzieci                     

i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły - art.71 b ust.1a ustawy); 

e) w ramach nauki poza szkołą zgodnie z ustalonymi warunkami (art. 16 ust. 8 

ustawy pozwala Dyrektorowi Szkoły na wniosek rodziców udzielić zezwolenia 

na spełnianie obowiązku poza szkołą i określenia warunków tego spełniania. 

Warunki te powinny precyzować zakres realizowanego programu, terminy 

zdawania egzaminów klasyfikacyjnych, itp.: uzyskanie świadectwa 

promocyjnego lub ukończenia szkoły w tej formie możliwe jest po zdaniu 

egzaminów klasyfikacyjnych); 

f) upośledzona umysłowo w stopniu głębokim poprzez udział w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych; 

g) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień       

o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu 

terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej; 

h) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

 

4.Obowiązki rodziców wynikające z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

1) Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki są 

zobowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
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c) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza Szkołą warunków 

nauki określonych w zezwoleniu; 

d) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku. 

2) Rodzicowi przysługuje prawo do: 

a) złożenia wniosku  o przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

b) wystąpienia do Dyrektora Szkoły o spełnienie przez dziecko obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 

c) wystosowanie wniosku o odroczenie spełnienia obowiązku szkolnego; 

d) wystąpienie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program 

lub tok nauki. 

5. Zadania Dyrektora Szkoły w zakresie właściwego spełniania obowiązku szkolnego przez 

 ucznia. 

  Dyrektor Zespołu Szkół w Grzmiącej, któremu podlega określony obwód, sprawuje kontrolę       

  spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej Szkoły. 

  W tym celu pracownik sekretariatu / sekretarz (zgodnie z zakresem czynności) w imieniu     

  Dyrektora Szkoły: 

1) prowadzi księgę ewidencji  dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu; 

2) zamieszcza w księdze ewidencji wykaz dzieci zgodnie z aktualnym stanem podanym 

przez organ gminy prowadzący ewidencje ludności; 

3) dokonuje corocznie adnotacji w księdze ewidencji, wpisując informacje o spełnianiu 

przez dziecko obowiązku szkolnego w danej lub innej szkole; 

4) po stwierdzeniu niespełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego (co najmniej dwa 

tygodnie nieusprawiedliwionej nieobecności) kieruje do jego rodziców (prawnych 

opiekunów) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest 

realizowany i wezwanie do posyłania dziecka do Szkoły z wyznaczeniem terminu           

i informacją, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na 

drogę postępowania egzekucyjnego;  

5) w przypadku niezastosowania się rodziców do wezwania, mimo upływu wyznaczonego 

w upomnieniach terminu Dyrektor Zespołu Szkół kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym zgodnie z art. 20 § 1 ustawy             

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest miejscowo właściwa gmina; 

6) w uzasadnionych przypadkach (art. 39 ust. 2a ustawy) występuje do 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły; 

7) współdziała z rodzicami w realizacji przez ich dzieci obowiązku szkolnego; 

8) w przypadku przyjęcia ucznia mieszkającego w obwodzie innej szkoły publicznej 

powiadamia jej dyrektora o przyjęciu ucznia do swojej Szkoły i informuje go                  

o  spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. 

 

6. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

        W sprawach związanych ze spełnieniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poradnie       

        psychologiczno-pedagogiczne wydają orzeczenia i opinie dotyczące: 

1) odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego; 

2) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; 
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3) kwalifikowania ucznia do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci                      

z upośledzeniem umysłowym; 

4) potrzeby indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; 

5) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej. 

 

7. Obowiązki gminy: 

1) przysyłanie Dyrekcji Szkoły, dla której zostały określone obwody, bieżących informacji 

o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży; 

2) ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

gminę, a także określanie granic obwodów publicznych szkół; 

3) na wniosek Dyrekcji Szkoły wszczynanie egzekucji administracyjnej w stosunku           

do  rodziców, którzy nie wypełniają swojego obowiązku w zakresie realizacji obowiązku 

szkolnego dziecka.  

 

8. Dokumentacja szkoły dotycząca spełniania obowiązku szkolnego. 

  Podstawową dokumentacją jest księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. 

  Do księgi ewidencji wpisuje się: 

1) wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, niezależnie od tego, czy uczęszczają 

one do szkoły obwodowej; 

2) coroczne adnotacje zawierające informacje o: 

a) spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej lub innej szkole; 

b) spełnianiu obowiązku szkolnego poza Szkoła, z podaniem decyzji, na 

podstawie której dziecko spełnia obowiązek poza Szkołą; 

c) odroczenie spełnienia obowiązku szkolnego z podaniem decyzji, na podstawie 

której dziecku odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 

       Drugim dokumentem jest księga uczniów. W księdze uczniów wpisani są uczniowie   

       uczęszczający do szkoły zarówno z obwodu Szkoły, jak spoza obwodu. Zawiera ona  

       chronologiczne wpisy przyjęcia uczniów do Szkoły,  które powinny być dokonywane z chwilą   

       przyjęcia ucznia do Szkoły. 

 

9. Nadzór Dyrektora nad spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki: 

1) Badanie dokumentacji związanej z ewidencją spełniania obowiązku szkolnego; 

2) Ocena stopnia realizacji przez wychowawców, pedagoga szkolnego, pracownika 

sekretariatu / sekretarza, zadań związanych z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego; 

3) Rozpoznawanie skali i przyczyn niespełniania obowiązku szkolnego; 

4) Rozpoznawanie i ocena działań (lub ich braku) podejmowanych przez osoby 

wymienione w punkcie 2. w celu egzekwowania spełniania obowiązku szkolnego. 

 

PRAWA UCZNIA 

 

§ 17 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) informacji, w realizacji uczeń – Szkoła. Oznacza to: 

a) dostępność wiedzy o prawach, sposobie korzystania z nich i procedurach 

dochodzenia swych praw; 
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b) możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, wyrażając 

rozmaite koncepcje filozoficzne i różny światopogląd, (z wyjątkiem 

koniecznych ograniczeń np. ze względu na wiek, czy zdolności percepcyjne); 

c) znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen; 

d) otrzymanie informacji o podejmowanych w sprawie ucznia decyzjach (np.         

o przeniesieniu do innej  klasy, o ocenach); 

e) dostęp do informacji na temat życia szkolnego; 

2) nauki rozumianej jako: 

a) stworzenie warunków każdemu uczniowi do bezpłatnej nauki; 

b) właściwie ułożony podział zajęć pod względem liczby i odpowiedniej 

proporcji, lekcji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

c) przejawienie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

3) wolności / swobody wypowiedzi w realizacji uczeń- Szkoła. Oznacza to: 

a) możliwość wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem jeżeli nie 

narusza tym dobra innych osób; 

b) możliwość wyrażania opinii na temat programów i metod nauczania oraz 

spraw ważnych w życiu Szkoły, klasy, samorządu; 

c) możliwość wyrażania opinii, przedstawienia stanowiska we własnej sprawie 

sytuacjach konfliktowych: bez używania wulgaryzmów, obraźliwych gestów, 

kłamstw, zastraszania, nakłaniania innych uczniów do łamania postanowień 

określonych w Statucie; 

4)  wolności myśli, sumienia, wyznania rozumianej jako: 

a) możliwość uzewnętrznienia (lub ujawnienia) przekonań religijnych                      

i światopoglądowych; 

b) równe traktowanie, niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 

c) tolerancję wobec mniejszości religijnych, kulturowych, etnicznych; 

5)  wolności od poniżającego traktowania i karania rozumianej jako: 

a) poszanowanie godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych 

i koleżeńskich; 

b) zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy psychicznej i fizycznej 

(gwarancja nietykalności cielesnej, zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania); 

6) znajomości stosowania praw proceduralnych. Oznacza to: 

a) możliwość dochodzenia swoich praw (możliwość obrony); 

b) jasne procedury odwołania od decyzji nauczyciela, Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej; prawo do sprawiedliwego sądu. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA  

GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA 

 

§ 18 

 

1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy Karta 

Nauczyciela w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne 

postępowanie wyjaśniające: 

2. Procedury wewnętrznego postępowania wyjaśniającego: 
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1) Uczeń powiadamia o zajściu wychowawcę/pedagoga szkolnego/Rzecznika Praw 

Ucznia/bądź innego nauczyciela; 

2) Powiadomiona osoba zgłasza zaistniały fakt dyrektorowi szkoły. 

      Dyrektor Szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą          

       z  nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem). 

1) Włącza w rozmowę wyjaśniającą, pedagoga i wychowawcę  klasy. 

2) Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności   

osobistej ucznia, Dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w 

postaci: 

a) upomnienia ustnego (przy pierwszym zdarzeniu); 

b) upomnienia pisemnego (przy powtórnym zdarzeniu). 

3. Po czynnościach wynikających stwierdzających, ze nastąpiło naruszenie godności osobistej 

ucznia, postepowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani. 

4. Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników 

postepowania. 

5. Jeżeli nauczyciel po raz trzeci naruszy godność osobistą ucznia, Dyrektor szkoły ma obowiązek 

skierować stosowne zawiadomienie do komisji dyscyplinarnej. 

6. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia niezwłocznie wszczyna się 

procedurę zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi bez prowadzenia wyżej 

przedstawionego postępowania. 

 

INNE PRZYWILEJE 

 

§ 19 

 

1. Uczeń ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej i pisemnej w dniu, w którym został 

wylosowany numer odpowiadający numerowi ucznia w dzienniku "Szczęśliwy numerek" nie 

zwalnia ucznia z wszelkich obowiązków związanych z bieżącą lekcją – z pracy na lekcji, okazania 

zadania domowego do sprawdzenia oraz pisemnej kontroli wiedzy, jeżeli wcześniej była ona na 

ten dzień zapowiedziana. 

2. Uczeń ma prawo do jednego dnia w semestrze tzw. "osobistego", w którym może być 

nieprzygotowany do zajęć szkolnych: 

1) uczeń zgłasza zamiar wykorzystania "dnia osobistego" na początku swojej pierwszej 

lekcji; 

2) nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia "dnia osobistego" w dzienniku,       

niewykorzystany w semestrze "dzień osobisty" przepada. 

3. Pierwsze 2 tygodnie września to dla uczniów klasy czwartej czas "ochronny" (bez ocen nast.). 

4. Uczniowie maja prawo poprzez działalność samorządową organizować imprezy  klasowe               

i szkolne pod opieką wychowawcy. 

5. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnie  

psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego             

w domu. 

6. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, 

pedagoga, samorządu klasowego, Rady Rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną 

niedostateczną, jak i w celu ugruntowania oraz poszerzenia swoich wiadomości, rozwoju 

zainteresowań. 
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7. W szczególnych przypadkach (dłuższa usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń  ma prawo    

do  korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym. 

8. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości lub siły 

fizycznej czy ekonomicznej do naruszenia godności i praw człowieka, a ewentualna wina musi 

być udowodniona. 

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

§ 20 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a w szczególności : 

1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły; 

2) szanować i ochraniać przekonania oraz własność innych osób; 

3) przeciwstawiać się przejawom brutalności; 

4) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz swoich kolegów; 

5) dbać o dobro, ład i porządek w Szkole; 

6) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić 

starannie zeszyt i wykonywać zadania domowe zgodnie z wymogami nauczyciela 

przedmiotu; 

7) przestrzegać w pomieszczeniach szkolnych regulaminów wynikających ze specyfiki ich 

przeznaczenia (klasy, pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, 

stołówki); 

8) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni. 

2. Uczeń korzysta z prawa do nauki religii/etyki w Szkole. 

3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren Szkoły środków zagrażających życiu i  zdrowiu. 

4. Uczniom zabrania się używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. W razie potrzeby 

nagłego kontaktu można skorzystać z telefonu szkolnego.  

5. Uczniowi zabrania się wnoszenia na teren Szkoły  telefonów komórkowych i innych urządzeń 

rejestrujących dźwięk i obraz. Wyjątek stanowi uzasadniona pisemna prośba rodzica lub prawnego 

opiekuna. 

6. Uczniowie maja obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych 

pomieszczeń. Za szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził i rodzice lub prawni 

opiekunowie ucznia. 

7. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie Sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po zakończonych 

lekcjach. 

8. Do klas lekcyjnych wolno wchodzić i przebywać tylko pod opieką nauczyciela. 

9. Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga  

tego zmiana odzieży. Nie wolno pozostawiać w szatni kosztownych przedmiotów. 

10. Uczniowie spędzają przerwy wyłącznie na terenie Szkoły. Swoim zachowaniem nie mogą 

zagrażać bezpieczeństwu innych. 

11. Samowolne opuszczanie szkoły w czasie zajęć, przerw, uroczystości szkolnych oraz  innych 

imprez jest zabronione. 

12. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodzica oraz w wyniku decyzji 

wychowawcy, nauczycieli bądź pielęgniarki. 
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13. Uczeń ma obowiązek respektować zarządzenia służby zdrowia dotyczące badań  

specjalistycznych, szczepień, fluoryzacji. itp. ...  

14. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie, ,,Zeszytu kontaktów z rodzicami" jako 

podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze Szkołą. Wszystkie zwolnienia                      

i usprawiedliwienia powinny być odnotowane w zeszycie. 

15. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać każdą nieobecność w formie pisemnej niezwłocznie po 

przyjściu do Szkoły, nie później jednak niż do końca danego  miesiąca, licząc od ostatniego dnia  

nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za 

nieusprawiedliwione. Każda nieobecność  związana z reprezentowaniem Szkoły poza jej terenem 

traktowana jest jako  nieobecność usprawiedliwiona. Wszelka działalność uczniowska na terenie 

Szkoły odbywające się w trakcie lekcji traktowane są jako obecność ucznia na lekcji. 

16. Uczniowie maja obowiązek uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i imprezach               

o charakterze ogólnoszkolnym odbywających się w czasie godzin lekcyjnych i obejmuje liczbę 

godzin ujętych w planie nauczania na dany dzień. 

17. Jeżeli Dyrektor Szkoły będzie zmuszony odwołać lub przerwać zajęcia z winy uczniów, 

uczniowie będą zobowiązani nadrobić stracone zajęcia w dniu ustawowo wolnym od nauki 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

18. Każdy uczeń kończący Szkołę lub ją zmieniający zobowiązany jest zdać wychowawcy kartę 

obiegową (załącznik nr 3)  najpóźniej na tydzień przed  posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

 

§ 21 

 

1. Uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) egzaminów, konkursów międzyszkolnych; 

3) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji; 

4) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada 

Pedagogiczna. 

2. Przez strój galowy należy rozumieć strój wyjściowy zachowany w kolorystyce czerni,  granatu i 

bieli oraz garnitur. 

3. Ubiór codzienny to: 

1) obowiązkowy strój jednolity wybrany przez dyrektora w porozumieniu z RR i SU; 

2) w doborze rodzaju fryzury, należy zachować umiar, uwzględniając, że Szkoła jest 

miejscem nauki i pracy; 

3) na terenie Szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające jego 

bezpieczeństwu i zdrowiu; 

4) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki; 

5) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu  z wyjątkiem 

zajęć sportowych. 

4. Nie wymaga się noszenia przez ucznia jednolitego stroju w dniach: Dzień Sportu, Dzień Wiosny, 

Dzień Dziecka, dni wycieczek szkolnych, piątek. 

5. Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ma możliwość 

wprowadzenia  zmian dotyczących obowiązkowego jednolitego  stroju  szkolnego dla uczniów. 
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§ 22 

 

1. Za rzetelną naukę i wzorowa postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę  uczeń może 

otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli; 

3) list pochwalny do rodziców; 

4) dyplom uznania; 

5) nagrodę rzeczową (statuetkę, książkę...); 

6) świadectwo z wyróżnieniem, (biało- czerwonym paskiem); 

7) wpis do Złotej Księgi Omnibusa .Wyróżnienie otrzymuje uczeń po osiągnieciu średniej 

ocen  5,0 i powyżej. Szczegóły zawiera Regulamin przyznawania tytułu ,,Omnibusa”. 

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na 

świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen. 

 

§ 23 

 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminu  uczniowskiego         

w formie: 

1) odebranie urządzeń których nie można używać na terenie szkoły, przekazanie ich 

Dyrektorowi Szkoły, oddanie sprzętu rodzicowi lub prawnemu opiekunowi ucznia 

zgodnie z procedurą: 

2) upomnienia wychowawcy klasy; 

3) nagana wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia; 

4) upomnienia lub nagany Dyrektora Szkoły z wpisem do dziennika i powiadomieniem 

rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 

5) zakazu uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych na okres ustalony przez 

wychowawcę bądź zespół wychowawczy; 

6) zakazu reprezentowania Szkoły na zewnątrz na okres ustalony przez wychowawcę bądź 

zespół wychowawczy; 

7) przeniesienia do równorzędnej klasy za zgodą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy klasy oraz Zarządu SU, a następnie powiadomienie o tym rodziców 

lub prawnych opiekunów, 

8) przeniesienia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. 

2. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na 

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

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w 

regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów, 

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

bezpieczeństwu i życiu innych uczniów, lub nauczycieli, 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenie, 

posiadanie i handel narkotykami. 

3.  Wszelkie czyny łamiące prawo (według Kodeksu Karnego) np. kradzieże, wymuszenia 

zastraszenie, posiadanie i handel narkotykami będą zgłaszane przez Szkołę organom ścigania. 
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4.   Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice mogą w formie pisemnej  odwołać się 

do Dyrektora Szkoły i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w terminie 7  dni roboczych od dnia 

otrzymania decyzji. 

5.   Dyrektor i Opiekun Samorządu  Uczniowskiego w porozumieniu z pedagogiem szkolnym oraz 

przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, rozpatrują 

odwołanie w ciągu 7 dni i postanawiają: 

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie, 

2) odwołać karę, 

3) zawiesić warunkowo wykonywanie kary. 

6. Nie ustosunkowanie się Dyrektora Szkoły do odwołania w ciągu 7 dni równoznaczne jest               

z uwzględnieniem racji ucznia i jego rodziców. 

7. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się do 

jednostki nadzorującej pracę Szkoły. 

8. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrektor Szkoły, a w dalszej kolejności 

jednostka nadzorująca pracę szkoły . 

9. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu naganie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§24 

 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie. 

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej, Zarządu SU i Rady Rodziców. 

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, nauczyciele. jak 

i inni pracownicy Zespołu Szkół.. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI  

 

§ 25 

 

1.  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin  

tygodniowo zgodnie z zapisem w „Karcie Nauczyciela”.  

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w pkt 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel 

obowiązany jest realizować:  

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami; 

2) inne czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły i Planu Organizacji Pracy Szkoły 

w danym roku szkolnym; 

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

i doskonaleniem zawodowym; 

4) zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów 

zgodnie z art. 42 ust.2 pkt.2 lit. a i b KN. 

 

§ 26 

 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły nauczycielskie:  
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1) przedmiotowe; 

2) wychowawcze; 

3) zadaniowe; 

4) problemowe.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany  przez Dyrektora na wniosek zespołu.  

3. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:  

1) wybór zestawu programów nauczania oraz jego ewaluację w miarę potrzeb. Szczegóły 

zawiera Procedura dopuszczania programów;       

2) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji 

,programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a  także 

podejmowanie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania oraz  podręczników; 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania ; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnienie ich  wyposażenia.  

6) wspólne opiniowanie wdrażanych w Szkole autorskich, innowacyjnych                             

i eksperymentalnych  programów nauczania.  

4. Cele i zadania pozostałych zespołów nauczycielskich wynikają z bieżących potrzeb Szkoły.  

 

 

§ 27 

 

1.  Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.  

2. Nauczyciel uwzględnia uprawnienia rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie 

i Szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce, 

rozwoju i zachowaniu; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat 

pracy Szkoły.  

 

ZADANIA NAUCZYCIELA 

 

§ 28 

 

1. Nauczyciel realizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą opiekuńczą i jest odpowiedzialny za  

jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.  

2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego; 

2) odpowiedzialności za życie. zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

3) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 

4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 
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5) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

6) doskonalenia umiejętności dydaktycznych. wychowawczych i podnoszenia poziomu  

swej wiedzy; 

7) planowania pracy dydaktycznej z uwzględnieniem wybranego programu nauczania          

i podręcznika zatwierdzonego przez MEN; 

8) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z obowiązującym  

regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zachowaniem  

bezstronności i obiektywizmu w ocenie; 

9) przechowywania sprawdzianów do końca roku szkolnego; 

10) wykorzystywania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących  

ucznia; 

11) wnioskowania, w uzgodnieniu z rodzicami, o umożliwienie uczniom szczególnie 

zdolnym indywidualnego toku nauki lub programu; 

12) wykorzystywania pomocy naukowych; 

13) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych                   

i  pozaszkolnych; 

14) kierowania uczniów na zajęcia wyrównawcze; 

15) prowadzenia dokumentacji szkolnej i okresowego rozliczania się z niej; 

16) potwierdzenia przeprowadzonej lekcji z wpisaniem tematu do dziennika oraz  

własnoręcznym podpisem; 

17) sprawdzania i odnotowywania w dzienniku obecności uczniów na każdej jednostce 

lekcyjnej; 

18) wpisania przyczyny, z powodu której lekcja nie odbyła się, potwierdzonej podpisem; 

19) zgłaszania dyrekcji każdego zorganizowanego wyjazdu z uczniami oraz innej imprezy 

szkolnej najpóźniej na tydzień przed przewidzianym terminem imprezy; 

20) odnotowania zorganizowanego wyjścia uczniów reprezentujących Szkołę. Datę i cel 

wyjścia, listę uczniów z podpisem nauczyciela należy odnotować w zeszycie 

„Rejestrowanych wycieczek”, który znajduje się w sekretariacie Szkoły; 

21) ukończenia określonych przepisami kursów bhp; 

22) poddawania się okresowym badaniom lekarskim; 

23) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

24) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych oraz doskonalenia własnych  

kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego; 

25) pełnienia dyżurów w czasie przerw zgodnie z regulaminem i grafikiem; 

26) kształtowania atmosfery dobrej pracy wśród wszystkich pracowników Szkoły oraz 

klimatu życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów; 

27) współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu podwyższania jakości pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi 

nauczycielami; 

28) wyboru programu nauczania dla danego oddziału do zajęć edukacyjnych ujętych w 

szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych, uwzględniając całość odpowiedniej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, albo 

opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem innych programów 

nauczania; 
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29) Wyboru podręcznika dla danego oddziału do zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym 

zestawie podręczników spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

 

3. Nauczyciele odpowiedzialni za pracownie oraz salę gimnastyczną zobowiązani są do opracowania 

i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych regulaminów, instrukcji korzystania z tych 

pomieszczeń oraz zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających  zdrowiu i życiu uczniów.  

4. Nauczyciel osobiście odpowiada za dziennik lekcyjny. 

5. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                     

z  nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.  

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca w miarę  możliwości 

powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

7. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,  ich  potrzeb 

oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

8. Nauczyciel ma prawo do:  

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów korzystając               

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia obowiązków 

służbowych; 

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi; 

3) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody 

jego realizacji, w uzgodnieniu z Zespołem Przedmiotowym i Radą Rodziców; 

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy; 

5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

 

ZADANIA WYCHOWAWCY 

 

§ 28a 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a  szczególności:  

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

i przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz 

między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) integracja zespołu klasowego.  

2.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.8:  

1) otacza opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb; 

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

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski;  

b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale i pedagogiem. Uzgadniając          

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).  

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych w danej rodzinie;  
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b) wspomagania rodziców w działaniach wychowawczych;  

c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły.  

5) stosuje następujące formy kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów: 

a) rozmowy indywidualne;  

b) zebrania; 

c) rozmowy telefoniczne; 

d) korespondencja; 

e) internet. 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej 

pomocy na terenie Szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem  

MENiS w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

7) organizuje spotkania z rodzicami, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu 

ucznia; 

8) ustała ocenę zachowania zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceny zachowania 

zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną i ujętymi w „Regulaminie oceniania 

zachowania” 

9) najpóźniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani 

poinformować uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych w formie ustnej. Informacje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej          

z zachowania  udziela wychowawca. O ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz 

o ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania rodzice (opiekunowie) 

informowani są w formie pisemnej. Wychowawca  uzyskuje pisemne potwierdzenie tego 

faktu; 

10) informacje o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie i rodzice 

(opiekunowie) otrzymują na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

3. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy: 

1) wpisuje do dziennika dane osobowe ucznia; 

2) zakłada w klasie pierwszej arkusze ocen; 

3) stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli; przygotowuje miesięczne, 

semestralne, roczne zestawienia i obliczenia statystyczne; 

4) wpisuje roczne oceny do arkusza ocen; 

5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (pisemne  

motywacje ocen negatywnych zachowania zgodnie z zaleceniem dyrektora); 

6) dokonuje innych wpisów ( notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu Szkoły); 

7) wypisuje świadectwa na koniec roku szkolnego; 

8) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami,  potrzebami; 

9) przygotowuje zgłoszenie i dokumentację wycieczki, które składa do Dyrekcji  na trzy dni 

robocze przed przewidzianym terminem wyjazdu; 

10) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia związane z wycieczkami, imprezami klasowymi. itp.; 

11) przeprowadza badania sondażowe za pomocą ankiet, dokonuje analizy wyników               

i  sporządza wnioski. 
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4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie  

placówek, instytucji oświatowych i naukowych. 

 

 

 

NARUSZENIE GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY 

PRZEZ UCZNIA - PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

 

§ 28b 

 

Definicja 

1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela/pracownika szkoły uznajemy: 

1) Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach 

2) Prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestów; 

3) Nagrywanie/fotografowanie ww. bez ich wiedzy i zgody; 

4) Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej; 

5) Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej; 

6) Pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników; 

7) Naruszenie ich nietykalności osobistej. 

2. Procedura postępowania i przepływu informacji. 

W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność 

nauczyciela/pracownika niepedagogicznego szkoły: 

1) należy zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły; 

2) dyrektor szkoły zawiadamia o zajściu rodziców (opiekunów prawnych) ucznia; 

3) dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomienia o zajściu policję, która prowadzi dalsze 

postępowanie. 

3. W przypadku, gdy stwierdzi się naruszenie godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

przez ucznia, poza terenem szkoły - Poszkodowany powiadamia policję, która prowadzi dalsze 

postępowanie. 

4. Sankcje wewnętrzne wobec ucznia - zgodnie z Regulaminem Oceny Zachowania w ramach WSO. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 29 

 

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

organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez 

organ prowadzący Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy. 
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3. W arkuszu organizacyjnym  Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych  

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.  

 

§ 30 

 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze  prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

1) W klasach I-III szkoły podstawowej czas trwania poszczególnych zajęć 

edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

2) W klasach IV-VI szkoły podstawowej godzina lekcyjna trwa 45 minut, z tym że    

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych         

w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony        

w  tygodniowym rozkładzie zajęć. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, bez 

konieczności uzyskania opinii Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły ma prawo zmienić 

czas trwania godziny lekcyjnej. 

2. W szkole odbywają się również zajęcia specjalistyczne np. zajęcia logopedyczne, korekcyjno- 

kompensacyjne, socjoterapeutyczne. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. 

 

§ 31 

 

1.  Jednostkami organizacyjnymi Szkoły są oddziały (klasy). 

2. Oddziałem (klasą) opiekuje się nauczyciel-wychowawca. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, jeden wychowawca powinien 

opiekować się danym oddziałem (klasą) przez etap edukacyjny w Szkole. 

4. Podział na grupy dotyczący zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych oraz zajęć, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych. 

Podział na grupy jest obowiązkowy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas 

ćwiczeń  w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

5. W przypadku oddziałów liczących więcej niż 24 uczniów podział na grupy dotyczy języków 

obcych i zajęć komputerowych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych. 

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

7. W ramach godzin wychowania fizycznego w klasach mogą być organizowane wyjazdy odpłatne 

na zajęcia sportowo rekreacyjne. 

8. Liczbę uczniów w klasach pierwszych ustalono  na poziomie 25.( szczegóły zawierają odrębne 

przepisy). 

 

 

ORGANIZOWANIE  IMPREZ, KONKURSÓW 

 

§ 32 

 

1. Szkoła organizuje/współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości i konkursy.  Uczestniczy 

również w wymienionych formach działalności poza Szkołą. Akceptacji udziela Dyrektor,              

a nauczyciele, uczniowie i rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo w przedsięwzięciu. 
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2. Gdy w dokumencie jest mowa o imprezach, wydarzeniach, uroczystościach,  konkursach, to 

dotyczy działań międzyklasowych, środowiskowych, międzyszkolnych  (gminnych, powiatowych, 

rejonowych, wojewódzkich, międzywojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych),           

w których bierze udział co najmniej jeden nauczyciel lub uczeń Szkoły. 

3. Wszystkie formy, których organizatorem / współorganizatorem w danym roku szkolnym są 

nauczyciele Szkoły, są umieszczone w Harmonogramie  imprez, który należy sporządzić do        

15  września. 

4. Szczegóły dotyczące przebiegu imprez, wydarzeń, uroczystości, konkursów organizator/ 

współorganizator musi uzgodnić z Dyrekcją Szkoły przed podaniem ich do wiadomości 

zainteresowanym. 

5. Informacje o imprezie, wydarzeniu, uroczystości, konkursie mają formę:  zawiadomienia ustnego 

lub pisemnego, ogłoszenia, regulaminu, zaproszenia. Przekazuje się je zainteresowanym osobom 

ze stosownym wyprzedzeniem, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

6. W przypadku organizowania/ współorganizowania imprezy, wydarzenia,  uroczystości, konkursu 

nauczyciele mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i odpowiedni 

poziom przedsięwzięcia. 

7. Czynności organizacyjne związane z imprezą, uroczystością, konkursem, wydarzeniem  nie mogą 

zakłócić ustalonego planu pracy Szkoły. 

8. Wydarzenie, impreza, uroczystość, konkurs nie mogą odbywać się kosztem planowych zajęć 

Szkoły.                                                  

9. W przebiegu form wymienionych w ust. 1. należy przewidzieć akcent promujący Szkołę               

i podziękowania dla uczestników, organizatorów itp. 

10. O wydarzeniu, imprezie, uroczystości, konkursie wskazane jest powiadomienie lokalnych mediów 

i umieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły oraz przekazanie informacji na stronę 

internetową Gminy Grzmiąca.  

11. Udział w imprezie, wydarzeniu, uroczystości, konkursie należy opisać w notatce, artykule, relacji 

najpóźniej 7 dni po jej zakończeniu i przekazać osobie prowadzącej stronę internetową szkoły. 

12. Organizator lub nauczyciel uczestniczący w imprezie, uroczystości, wydarzeniu, konkursie 

zobowiązany jest do przekazania zwięzłej pisemnej informacji w ciągu 7 dni Dyrektorowi Szkoły 

(głównie o szczególnych osiągnięciach uczniów i nauczycieli Szkoły). 

13. Wyżej wymienione przedsięwzięcia (poza wycieczkami przeprowadzonymi w sposób 

uprawniony) i czynności organizacyjne z nimi związane są realizowane jako działania zgodne        

z potrzebami Szkoły w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela i nie podlegają 

dodatkowym gratyfikacjom finansowym ( poza organizowanymi w dni wolne i uzgodnionymi        

z Dyrektorem Szkoły). Nie są też formą odrobienia jakichkolwiek zajęć lekcyjnych                           

i pozalekcyjnych. 

14. Gdy w wyjątkowej sytuacji uczestnictwo w wydarzeniu, konkursie, uroczystości, imprezie 

wymaga od ucznia opuszczenia zajęć, nauczyciel odpowiedzialny za przedsięwzięcie musi 

dopełnić wszelkich formalności związanych z nieobecnością ucznia (zgoda rodziców ucznia, 

zgoda nauczyciela, u którego uczeń nie będzie obecny, dopilnowanie / pomoc w nadrobieniu 

braków wynikłych z opuszczenia lekcji).  

15. Nauczyciele odpowiedzialni za organizowanie, współorganizowanie, uczestniczenie                      

w wydarzeniach, imprezach, uroczystościach, konkursach dokonują wpisów do dziennika               

o szczególnych osiągnięciach ucznia.  
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KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA 

 

§ 33 

 

1. Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych 

oraz pozaszkolnych. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących 

formach: 

1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania w ramach danego przedmiotu 

lub przedmiotów pokrewnych;  

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od  

uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych          

- zwane dalej „wycieczkami”,  

3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje;  

4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział 

wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem;  

5) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: 

zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne - zwane dalej „imprezami”. 

2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,  zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności 

specjalistycznych.  

3. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których  mowa w ust. 1. 

4. Szczegóły warunków i sposobów organizowania wycieczek i imprez szkolnych zawiera 

Regulamin wycieczek. 

5. Organizator, opiekun wycieczki szkolnej może odmówić udziału w wycieczce uczniowi 

sprawiającemu kłopoty wychowawcze. 

6. Dane o wycieczce należy wpisać do dziennika zajęć lekcyjnych /pozalekcyjnych. 

7. Organizatorzy oraz uczestnicy wycieczki reprezentują Szkołę i dbają o jej dobre imię i o godność 

członka szkolnej społeczności.  

 

§ 34 

 

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

Szkołę ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć dodatkowych np.: zajęć wyrównawczych, 

specjalistycznych, artystycznych, warsztatowych, terapeutycznych, rekreacyjno-sportowych, 

nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań i innych, które mogą być 

prowadzone poza systemem   klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 

międzyklasowych. 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

 

    § 35 

 

1. Innowacją pedagogiczną, zwaną dalej „innowacją prowadzoną w szkole”, są nowatorskie 

rozwiązania  programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy 

Szkoły, wprowadzane z myślą o uczniach i wychowankach, a nie o samej zmianie. 
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2. Eksperymentem pedagogicznym, zwanym dalej „eksperymentem”, są działania służące 

podnoszeniu skuteczności kształcenia w Szkole, w ramach których są  modyfikowane warunki, 

organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania,  prowadzone pod opieką jednostki 

naukowej. 

3. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu Szkoły.  

4. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą  

szkołę, oddział lub grupę.  

5. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Szkołę  

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

6. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania Szkole dodatkowych środków 

budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący Szkołę  pisemnej zgody na 

finansowanie planowanych działań.  

7. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.  

8. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania 

i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także       

w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności  niezbędnych do ukończenia Szkoły oraz 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych 

przepisach.  

9. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

10. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:  

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 

2) opinii Rady Pedagogicznej,  

3) opinii Rady Rodziców, 

4) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie  

w Szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej  opublikowane.  

11. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz      

z  opiniami i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 10 pkt 3, 

Dyrektor Szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi  prowadzącemu Szkołę. 

 

 

NAUCZANIE RELIGII I ETYKI 

 

§ 36 

 

1. Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny, 

jednak po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach w formie pisemnej staje się dla 

ucznia obowiązkowy. Oświadczenie, nie musi być ponawiane w kolejnym  roku szkolnym.  

2. W przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły              

o zmianie decyzji w formie pisemnej. 

3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii,  etyki lub w  obu przedmiotach. Może też nie 

wybrać żadnego z nich. 

4. Szkoła nie domaga się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii 

i/lub etyki. 

5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.  
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6. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego pisemnego  

skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego w przypadku kościoła 

katolickiego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.  

7. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie pełni jednak  obowiązków 

wychowawcy klasy.  

8. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin, miejsce i cel planowanego  spotkania. 

9. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.  

10. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.  

11. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen.  

12. Ocena z religii/etyki jest wystawiana wg PSO zawartym w WSO. 

13. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii /etyki w zakresie metodyki nauczania i zgodności     

z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

14. Dyrektor może zorganizować naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

        

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

§ 37 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy o regionie oraz wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy : 

1) udostępnianie zbiorów; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej; 

3) poradnictwo w doborze lektury; 

4) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do samokształcenia, korzystanie                

z informacji i massmediów; 

5) prowadzenie różnych form promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa; 

6) tworzenie warunków i pomoc w organizowaniu rozrywki dla uczniów;  

7) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych; 

8) gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z potrzebami szkoły, ich ewidencja, 

selekcja, opracowanie i ochrona; 

9) prowadzenie warsztatu informacyjnego; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy; 

11) planowanie pracy i sprawozdawczość; 

12) współpraca z nauczycielami, wszystkimi organami szkoły, innymi bibliotekami oraz 

lokalnym środowiskiem pozaszkolnym. 

3. Z biblioteki mogą korzystać  uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz inne 

osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły 

4. Biblioteka: 

1) pełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego (SCI – świetlica szkolna); 

2) wspomaga realizacje procesu dydaktyczno-wychowawczego  szkoły; 

3) wspiera działalność opiekuńczą i profilaktyczną szkoły; 
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4) kształtuje kulturę czytelniczą uczniów; 

5) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów; 

6) przygotowuje uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł  informacji, 

m.in. poprzez współuczestnictwo w realizacji szkolnego programu edukacji czytelniczej 

i medialnej; 

7) zaspokaja potrzeby kulturalno- rekreacyjne uczniów;  

8) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się różnorodne materiały 

biblioteczne na zajęciach z uczniami; 

9) stanowi ośrodek dokumentacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) 

gromadzonych w szkole; 

10) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

11) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie 

wychowania  do czytelnictwa w rodzinie. 

5. Nadzór nad biblioteką szkoły pełni dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki 

działania biblioteki, a w szczególności: dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe 

wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki. 

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

szkolnego . Czas otwarcia biblioteki zatwierdza dyrektor szkoły na początku roku szkolnego. 

7. Szczegółowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza określa dyrektor szkoły w zakresie czynności 

nauczyciela bibliotekarza. 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY 

 

§ 38 

 

1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego.  

2. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w 

celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów; 

2) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie wspólnego 

oddziaływania na rzecz uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości uczniów; 

7) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowanie różnych form pomocy 

uczniom; 

8) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

wychowawczych, pomoc w kontaktach z instytucjami wspierającymi dziecko; 

9) utrzymywanie kontaktów z poradnią psychologiczno- pedagogiczną; 
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10) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11) udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, rodzinnych; 

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się              

w trudnej sytuacji; 

13) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, w pracy z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze; 

14) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w Szkole, prezentowanie jej na 

posiedzeniach Rad Pedagogicznych. 

 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

§ 39 

Do obowiązków psychologa szkolnego należy w szczególności: 

 

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, 

mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla  uczniów, 

rodziców i nauczycieli; 

4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  oraz 

inicjowanie różnych form pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

5. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo –

wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego i programu 

profilaktyki  Szkoły. 

 

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA LUB ASYSTENT WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

 

§ 39a 

 

 

W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela lub asystent wychowawcy 

świetlicy. 

1. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub wspieranie wychowawcy świetlicy. 

2. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy. 

3. Asystent posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. 

4. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie 

ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. 

5. Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje           

z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
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ŚWIETLICA 

 

§ 40 

 

 

1. Szkoła posiada świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców na wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia opieki. 

2. Świetlica posiada odrębne pomieszczenie w budynku szkolnym, wyposażone w odpowiedni sprzęt 

techniczny, audiowizualny, komputerowy. 

3. W świetlicy pracuje  nauczyciel wychowawca zapewniając opiekę uczniom stosownie do potrzeb 

uczniów ( istnieją przerwy w pracy świetlicy- dzieci na zajęciach lekcyjnych). 

4. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 

uczniów. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej(opiekę może 

wspomagać osoba dodatkowo zatrudniona przez organ prowadzący i delegowana do pracy w 

świetlicy szkolnej). 

5. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom szkoły w miarę potrzeb 

zorganizowanej opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej, pomocy w nauce, 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez: 

1) organizowanie pomocy w nauce, 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

3) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny                         

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

4) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz współżycia w grupie. 

6. Świetlica zapewnia: zajęcia świetlicowe uwzględniające  potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. 

7. Świetlica jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację 

programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

1) sprzęt audiowizualny 

2) przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych,    

3) czasopisma, książki, gry, materiały i przybory do zajęć artystycznych, technicznych  

i towarzyskich. 

8. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. 

9. Dzieci przebywające w świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy. 

10. Nauczyciel wychowawca sprawuje opiekę nad dziećmi, a te obowiązuje przestrzeganie 

regulaminu dowozu. 

 

     PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 

 

§ 41 

 

 

1. Dyrektor zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami (niepedagogiczni). Należą do nich:  
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1) księgowa; 

2) sekretarz szkoły/ pracownik sekretariatu; 

3) woźne; 

4) konserwator; 

5) kucharze; 

6) pomoc kuchenna; 

7) intendent. 

2. Do obowiązków pracowników niepedagogicznych należy: 

1) rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności; 

2) przestrzeganie regulaminu pracy; 

3) poszanowanie mienia szkolnego; 

4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

5) rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora; 

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

 

3. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy niepedagogiczni                  

w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają: 

1) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na 

stan bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych  zachowań uczniów poprzez zgłaszanie 

tych zachowań pedagogowi, nauczycielom lub dyrektorowi; 

4) odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu;  

5) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły; 

6) Nie dopuszczanie do przebywania w budynku szkoły osób obcych - Procedura 

postępowania ,,Osoba obca na terenie szkoły”. 

 

4. Wynagrodzenie jest ustalane według stawek osobistego zaszeregowania zgodnie z taryfikatorem. 

5. Pracownicy niepedagogiczni współpracują w utrzymaniu porządku, bezpieczeństwa w Szkole z 

nauczycielami, uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami. 

6. Pracownicy kuchni odpowiadają za utrzymanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie 

pełnej sprawności i w stałej czystości. 

7. Szkoła posiada kuchnię i stołówkę, która mieści się w innym obiekcie ul. Kolejowa 1.  W kuchni  

przygotowuje się: 

1) obiady dla uczniów finansowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2) obiady dla uczniów chętnych z przedszkola i klas I-VI; 

3) obiady dla nauczycieli, pracowników oświaty. 

 

TRYB UDOSTĘPNIENIA PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW SZKOŁY 

 

§ 42 

 

1. Dokumentami Szkoły są: 

1) Statut Szkoły; 

2) Wewnątrzszkolny System Oceniania; 

3) Program Wychowawczy; 
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4) Program Profilaktyki ; 

5) Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

2. Każdy wychowawca klasy zapoznaje Rodziców z treścią w/w dokumentów podczas pierwszych 

zebrań w danym roku szkolnym. 

3. Każdy wychowawca klasy zapoznaje Rodziców z treścią w/w dokumentów podczas pierwszych 

zebrań w danym roku szkolnym. 

4. Informację o zapoznaniu Rodziców z w/w dokumentami wychowawca wpisuje do dziennika  

lekcyjnego. 

5. Wszystkie w/w dokumenty są do wglądu w bibliotece szkolnej, oraz mogą być na szkolnej stronie 

internetowej pod adresem:www.spgrzmiaca.org.pl 

6. Z pozostałą dokumentację regulującą zasady funkcjonowania placówki Rodzic może zapoznać się 

w gabinecie Dyrektora Szkoły w godz. 13.00-15.00 po wcześniejszym zgłoszeniu swojej wizyty  

celem ustalenia daty. 

7. Rodzice po posiedzeniu Rady Rodziców opiniują dokumenty, które wymagają ich  opinii. 

8. Każdy wychowawca klasy zapoznaje Uczniów z treścią dokumentów, o których  mowa                

w ust.1,pkt.1) –  4), do 15 września danego roku szkolnego. 

9. Nauczyciele na swoich zajęciach edukacyjnych zapoznają uczniów ze Szkolnym Systemem  

Oceniania oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania. 

10. Informację o zapoznaniu uczniów z w/w dokumentami nauczyciel wpisuje do dziennika  

lekcyjnego. 

 

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA 

SKARG I WNIOSKÓW 

 

§ 43 

 

1. W Zespole Szkół w Grzmiącej wnoszący skargi i wnioski przyjmowane są przez: 

1) Dyrektora Szkoły – codziennie w godzinach pracy; 

2) wychowawców klas, w godzinach ich pracy , ale nie podczas przerw międzylekcyjnych , 

(nie zakłócajcie ich obowiązków pracowniczych) oraz w terminach zgodnych                   

z harmonogramem spotkań z rodzicami; 

3) pedagoga szkoły codziennie w godzinach pracy; 

4) psychologa w wyznaczonym dniu tygodnia  w godzinach pracy. 

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone: 

1) pisemne; 

2) pocztą elektroniczną; 

3) telefaxem; 

4) ustnie do protokołu,  notatki służbowej. 

3. Skargi i wnioski należące do kompetencji naszej Szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 

wskazaniem właściwego adresata. 

4. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia 

się bez rozpatrywania. 

5. Pracownik sekretariatu szkoły rejestruje skargę bądź wniosek w obowiązującej dokumentacji 

Szkoły, natomiast Dyrektor Szkoły na obwolucie skargi lub wniosku wpisuje inicjały osoby 

wyznaczonej do ich rozpatrywania, ponadto wpisuje termin ich załatwienia, nadzoruje 

terminowość załatwienia skargi lub wniosku. 

http://www.spgrzmiaca.org.pl/
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6. Kwalifikacja skarg i wniosków 

1) Kwalifikacji spraw dokonuje: Dyrektor Szkoły. 

2) Skargę / wniosek  nie należący do kompetencji naszej szkoły należy zarejestrować, 

następnie przesłać do wnoszącego ze wskazaniem właściwego organu. 

3) Skarga / wniosek nie zawierający imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – 

anonim – po dokonaniu rejestracji pozostaje bez rozpoznania. 

4) Skargi / wnioski bez tytułu klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się 

wnoszącego. 

 

7.  Rozpatrywanie skarg i wniosków: 

 

1) Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą: 

a) oryginał skargi/wniosku; 

b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku                 

i wynikach postępowania wyjaśniającego; 

c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśnienia skargi/wniosku 

(oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi); 

d) odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy 

wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem; 

e) pismo Dyrektora Szkoły  za wydanymi zaleceniami – jeśli wymaga tego 

sprawa; 

f) pismo do organu prowadzącego bądź nadzoru pedagogicznego (jeśli wymaga 

tego sprawa). 

2) Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać: 

a) oznaczenie organu, od którego pochodzi; 

b) wyczerpującą informacje o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do 

wszystkich zarzutów/ wniosków zawartych w skardze/wniosku; 

c) faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli 

skarga/wniosek została odmownie załatwiona. 

3) Odpowiedź do osoby wnoszącej jest przed wysłaniem parafowana przez Dyrektora 

Szkoły. 

4) Pełną dokumentację, po zakończeniu sprawy, Dyrektor Szkoły, pedagog składają  

osobiście w sekretariacie szkoły – nie później niż 7 dni po upływie terminu jej 

załatwienia, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg                 

i wniosków. Na obwolucie skargi/ wniosku, powinien znajdować się również podpis 

Dyrektora Szkoły. 

5) W przypadku wydania nauczycielowi / pracownikowi zaleceń przez osobę     

reprezentującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji 

wymienionej w pkt. 2. Kontrolę z wykonania zaleceń przeprowadza osoba je wydająca 

(dyrektor, p.o. dyrektora, pedagog). 

6) Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienia skargi /wniosku odpowiadają osoby, na 

które dekretowano wniosek/skargę. 

7) Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Zespołu 

Szkół w Grzmiącej. 

 

8. Terminy rozpatrywania skarg i wniosków 
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1) Do 1 miesiąca, gdy: wszczyna się postępowanie wyjaśniające. 

2) Do 2 miesięcy, gdy: skarga lub wniosek są szczególnie skomplikowane. 

3) Do 7 dni należy: 

a) zwrócić skargę / wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, 

jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu; 

b) przesłać informację do wnoszącego o przesunięcie terminu załatwienia skargi 

/wniosku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich 

załatwienia w określonym terminie; 

c) zwrócić się do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji 

dotyczących skargi/wniosku; 

d) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi /wniosku, w której brak 

jest wskazania nowych okoliczności sprawy. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁVII 

 

TRADYCJE SZKOŁY 

 

§ 44 

 

Do tradycji Szkoły należy: 

1. Pasowanie na pierwszoklasistę; 

2. Pasowanie na czytelnika; 

3. Dzień Wiosny - zabawy na terenie Szkoły; 

4. Dzień Dziecka; 

5. Pożegnanie absolwentów Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁVIII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 45 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych  i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posługuje się pieczęcią okrągłą, dużą i małą z godłem i napisem w otoku.                         

 

,,ZESPÓŁ SZKÓŁ w GRZMIĄCEJ” 

 

oraz posługuje się stemplem podłużnym o treści: 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ w GRZMIĄCEJ 

ul. Sportowa2 

78-450 GRZMIĄCA 
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NIP 673-17-37-149  REGON 331365550 

 

3. Pieczęć używana jest do dokumentów specjalnej rangi. Stempel  używany jest do bieżącej 

dokumentacji. 

4. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne 

przepisy.  

§ 46 

 

1. Szkoła może posiadać własny sztandar, hymn, oraz ceremoniał szkolny.     

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

4. Imię Szkole nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

§ 47 

 

1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością  głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 członków jej regulaminowego składu. 

2. Wniosek o dokonanie zmiany w Statucie inne organy Szkoły kierują na piśmie do Rady 

Pedagogicznej. 

3. Dyrektor ma prawo raz w roku po wprowadzeniu zmian do Statutu wydać Tekst Jednolity. 

 

 

 

Nowelizacja Statutu wchodzi w życie 01 września 2015 r.  na mocy uchwały nr 18/2014/15     

Rady Pedagogicznej z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. 
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Załącznik  nr 1  

do Statutu  Zespołu Szkół w Grzmiącej 

      

WSO 
          tekst jednolity od 01 IX 2015 r.
            

Podstawa prawna: zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych.  
 

WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA 

 

§ 1 

 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania w  Zespole Szkół w Grzmiącej zgodny jest z obecnie 

obowiązującymi przepisami.  

2. System oceniania w Zespole Szkół w Grzmiącej wspomaga realizację celów edukacyjnych szkoły 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla sześcioletniej szkoły podstawowej, respektuje 

prawa dziecka zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka  oraz wewnętrznymi dokumentami Szkoły. 

3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

4.  Ocena z religii/etyki jest wliczana do średniej ocen ucznia. 

 

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

                                                                             § 2  

 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 

2. 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. 

  2a.   Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego    

          osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co           

           i  jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

4. Ocenianie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną podlega odrębnym przepisom. 

 

§ 3 

 

1. WSO ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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



 

66 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

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

2. WSO obejmuje: 

1) określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne (przedmiotowe systemy oceniania) niezbędne do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) kryteria oceniania zachowania; 

3) sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

 

 

§ 4 

 

Przedmiotowe systemy oceniania. 

 

1. Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku  szkolnego, na pierwszych zajęciach, informują uczniów 

o wymaganiach edukacyjnych ze swego przedmiotu, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

2. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów na początku roku szkolnego  

informuje rodziców o wymaganiach edukacyjnych w danej klasie z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców ( prawnych 

opiekunów) - o zasadach oceniania zachowania.  

4. Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności  według kryteriów 

przedmiotowych ustalonych na początku roku szkolnego przez poszczególnych nauczycieli. 

5. Szczegółowe wymagania edukacyjne, formy, zasady, częstotliwość bieżącego oceniania uczniów               

z poszczególnych przedmiotów, wynikające z podstawy programowej i realizowanych przez 

poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w Przedmiotowych systemach oceniania. 

6. Przez cały rok wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu w gabinecie Dyrektora. 

7. Jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w I semestrze to klasyfikacyjna ocena śródroczna jest  

automatycznie klasyfikacyjną oceną roczną z tych zajęć w danej klasie.  

 

 

§ 5 

Ocenianie 

1. Oceny są jawne dla ucznia i dla jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalając każdą ocenę powinien ją krótko uzasadnić. 

3. Informacje o ocenach uczniów rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w formie pisemnej w czasie 

zebrań z wychowawcąoraz w trakcie indywidualnych kontaktów z wychowawcą lub nauczycielami. 
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4. W klasach IV-VI informacje o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej rodzice( prawni 

opiekunowie) otrzymują w formie ustnej na podstawie ocen bieżących lub w formie zapisów w 

dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym. 

5. Pisemne prace  klasowe (zaplanowana w rozkładzie materiału  forma sprawdzenia umiejętności  

edukacyjnych ucznia obejmująca zagadnienia z partii materiału ,zamknięta w tematyczną całość )              

z więcej niż trzech ostatnich lekcji muszą być zapowiedziane przez nauczyciela  z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedni zapis o pracy klasowej powinien znaleźć się w dzienniku 

lekcyjnym (zapis ołówkiem). 

6. Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania. 

7. W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie dwie „duże” prace klasowe z poszczególnych 

przedmiotów, ale nie więcej niż jedna dziennie. 

8. Odpowiedzi  pisemne z 1 – 3 ostatnich lekcji tzw. kartkówki nie muszą być zapowiadane przez 

nauczycieli i mogą odbywać się na każdej lekcji. 

9. Sprawdzone prace klasowe/ sprawdziany powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch tygodni, 

kartkówki w ciągu 3 najbliższych lekcji. 

10. Rodzic/prawny opiekun ma prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych swojego 

dziecka bezpośrednio u nauczyciela w szkole. 

10a. Ze sprawdzonymi i ocenionymi pracami pisemnymi uczeń zapoznaje się na lekcji. 

10b Pisemne prace kontrolne przechowywane są w szkole u nauczyciela przedmiotu do końca roku szkolnego. 

11. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia niezadawalającej go oceny z pracy klasowej             

w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku 

lekcyjnym obok poprawianej, przy czym obie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. 

12. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie podając przyczyn. Prawo to nie dotyczy prac 

klasowych. Ilość nieprzygotowań z danego przedmiotu określają przedmiotowe systemy oceniania. 

13. Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie (przynajmniej jeden raz w miesiącu), 

uwzględniając różne formy aktywności ucznia.. 

14. Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) odpowiedzi ustne ( krótkie i długie wypowiedzi na lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji   

powtórzeniowej z ostatniego działu ); 

2)  prace pisemne ( ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, wywiady, opracowania, 

dyktanda, testy,  sprawdziany, prace klasowe, konkursy, itd.); 

3) różne formy aktywności na lekcji (praca indywidualna i w grupie, praca z mapą i atlasem, 

tekstem źródłowym, udział w grupach dydaktycznych, inscenizacjach, gra na instrumentach, 

śpiew itp.); 

4) zadania domowe; 

5) inne (ocena za zeszyt, notatki w zeszycie przedmiotowym, udział w konkursach 

przedmiotowych, doświadczeniach praktycznych, reprezentowanie szkoły  w konkursach, 

przeglądach itp.).. 

 

15. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń musi zaliczyć obowiązkowe prace kontrolne w 

terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje oceną 

niedostateczną. 

16. W  przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może 

wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności 

ucznia 

 

§ 6 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o  których mowa w  Rozporządzeniu 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, jeśli ten: 
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1) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 

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

3) posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,               

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

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

na podstawie tej opinii 

4) nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1), 2) ale jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

5) posiada opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

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

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,       

jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,    

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 15 ust.11,12  

3. Uczeń II etapu edukacyjnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole 

podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  
 

 

 

§ 7 

1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

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

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

1) Dyrektor szkoły zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych               

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza na czas określony w tej opinii. 

2) Dyrektor szkoły zwalnia uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony” lub ,, zwolniona”.  

 

 

§ 8 

 

 

1. Przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie’ jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. 

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 
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3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani 

na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 9 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć  

edukacyjnych i zachowania ucznia określonych w szkolnym systemie nauczania według skali 

określonej   w § 10 i 11. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych           

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

albo „nieklasyfikowana”. 

§  10 

1. Rok szkolny w Zespole Szkół w Grzmiącej składa się z dwóch semestrów. I semestr rozpoczyna się 

1września i kończy w ostatni piątek stycznia, oceny na II semestr wpisuje się  od następnego dnia po 

wystawieniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym. 

2. Klasyfikacja roczna ocena w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania ( szczegóły               

w systemie oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów klas I-III) § 17. 

3. W drugim etapie edukacyjnym ustalono sześciostopniową cyfrową skalę ocen: 

                      1 - niedostateczny               4 - dobry 

                      2 - dopuszczający                5 - bardzo dobry 

                      3 - dostateczny                    6 – celujący 

4. Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne. 

5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, 

celujący  (2-6). 

6. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna (1). 

7. Określono następujące ogólne kryteria ocen wymienionych w pkt. 1: 

1 – „niedostateczny” - uczeń nie spełnia nawet  wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych: 

1) ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy 

nauczyciela, 

2) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności, 

3) nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuację  nauki na 

wyższym poziomie edukacji; 

             2 – „dopuszczający”  - uczeń spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych : 

1) ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasu, 

2) braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

3) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności; 

          3 – „dostateczny”  - uczeń spełnia konieczne i podstawowe wymagania edukacyjne z danych zajęć 

edukacyjnych: 

1) opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, 

pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, 

2) potrafi wykonywać proste zadania, 

3) wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym; 

          4 – „dobry”  - uczeń spełnia konieczne, podstawowe i rozszerzające wymagania z zdanych zajęć 

edukacyjnych: 

1) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu zadowalającym, 

2) zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności, 
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3) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela, 

4) jest aktywny w czasie lekcji; 

          5 – „bardzo dobry”  - uczeń spełnia wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające     

z danych zajęć edukacyjnych: 

1) opanował cały materiał ujęty w programie i wynikający z podstawy programowej, 

2) samodzielnie rozwiązuje problemy  i zadania zlecone  przez nauczyciela,  posługując się nabytymi 

umiejętnościami, 

3) bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

4) sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, 

5) wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji; 

         6 – „celujący”  - uczeń spełnia konieczne, podstawowe, rozszerzające, dopełniające i wykraczające 

wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych :  

1) posiada wiedzę znacznie wykraczającą  poza zakres materiału , 

2) samodzielnie zdobywa wiadomości, rozwiązuje zadania i problemy, 

3) odnosi sukcesy ( laureat od 1. – 3. miejsca ) w konkursach przedmiotowych i zawodach (na szczeblu 

rejonowym lub wojewódzkim, 

4) jest bardzo aktywny na lekcjach. 

8. Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie  „+” (podwyższenie 

oceny) i „ - ” (obniżenie oceny). Nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia z danego przedmiotu w 

semestrze co najmniej 5 ocen (przy jednej godzinie tygodniowo) plus jedną ocenę za każdą następną 

godzinę przypadającą w planie tygodniowym przedmiotu. Np. matematyka: 5+4 godz. tygodniowo = 9 

ocen w semestrze. 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

10. Jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w I semestrze, to klasyfikacyjna ocena śródroczna jest  

automatycznie klasyfikacyjną oceną roczną z tych zajęć w danej klasie.  

 

 

§  11 

Kryteria oceny zachowania 

 

1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym oraz  

respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

1) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej”.  

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć 

edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem: 

1) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6) zgodne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. W I etapie edukacyjnym opisową śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala 

wychowawca klasy. Zasięga przy tym opinii nauczyciela religii, języka obcego, zajęć 
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komputerowych,    ewentualnie gimnastyki  korekcyjnej  i świetlicy. Ocena ustalona przez 

wychowawcę jest ostateczna. 

5. Szczegółowe kryteria ustalania oceny opisowej zachowania znajdują się w przedmiotowym systemie 

oceniania. 

6. W II etapie edukacyjnym ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według sześciostopniowej  

skali: 

1) wzorowe  (wz) 

2) bardzo dobre  (bdb) 

3) dobre   (db) 

4) poprawne  (pop) 

5) nieodpowiednie  (ndp) 

6) naganne (nag) 

 

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy według następującego trybu postępowania: 

1) punktowego system oceniania (załącznik 1a) 

2) samoocena ucznia 

3) opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana     w 

toku dyskusji. 

4) opinia  nauczycieli  

8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem warunków i trybu 

opisanych w § 13 ust. 5. 

9.  Ustala się następujące szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia : 

1) OCENĘ  WZOROWĄ   otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega kryteriów oceny  

zachowania: 

a) w sposób wzorowy i zgodnie za swoimi możliwościami wywiązuje się z obowiązków ucznia,  jest 

zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, podejmuje się wykonania zadań 

dodatkowych, wypełnia polecenia nauczyciela, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, ma 

usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia na zajęcia szkolne, a usprawiedliwień 

dokonuje na bieżąco; 

b) Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego, posiada osiągnięcia w wielu dziedzinach działalności 

pozalekcyjnej (np. konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, inne) w szkole i poza nią; 

c) Szanuje symbole i tradycje szkoły; 

d) Dba o piękno mowy ojczystej, nigdy nie używa wulgaryzmów; 

e) Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych; 

f) Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią, godnie reprezentuje szkołę        

na zewnątrz, dba o jej dobre imię, jest wzorem do naśladowania; 

g) Zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 

 

2) OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który przestrzega kryteriów oceny 

zachowania: 

a) zgodnie za swoimi możliwościami wywiązuje się z obowiązków ucznia, jest zawsze 

przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, wypełnia polecenia nauczyciela, aktywnie 

uczestniczy w życiu klasy i szkoły, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia na 

zajęcia szkolne, a usprawiedliwień dokonuje na bieżąco; 

b) Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego, posiada osiągnięcia zgodnie ze swoimi 

możliwościami; 

c) Szanuje symbole i tradycje szkoły; 

d) Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów; 

e) Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych; 

f) Zawsze zachowuje się kulturalnie, dba o dobre imię szkoły; 

g) Zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 
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3) OCENĘ DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który w istotny sposób nie uchybił kryteriom oceny 

zachowania: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia, w wyjątkowych sytuacjach może być nieprzygotowany     

do zajęć, nie przeszkadza w ich prowadzeniu, zwykle wypełnia polecenia nauczyciela, dopuszcza 

się do 5 godzin i 5 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze; 

b) Zwykle przestrzega regulaminu szkolnego, dopuszcza się do 3 uwag w semestrze; 

c) Szanuje symbole i tradycje szkoły; 

d) Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów; 

e) Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych, nie stwarza sytuacji konfliktowych; 

f) Dba o dobre imię szkoły, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 

g) Zwykle okazuje szacunek innym osobom, właściwie się do nich odnosi; 

 

4) OCENĘ POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który sporadycznie uchybia niektórym kryteriom 

oceny zachowania,  a zastosowane środki zaradcze przyniosły oczekiwany rezultat: 

a) Nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć, 

przeszkadzać w ich prowadzeniu, nie wypełniać poleceń nauczyciela – dopuszcza się do 5 uwag  

w semestrze oraz od 6 do 10 godzin i od 6 do 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze; 

b) Zwykle przestrzega regulaminu szkolnego, poprawnie zachowuje się w zespole klasowym, choć  

w życiu klasy i szkoły bierze udział w niewielkim stopniu; 

c) Szanuje symbole i tradycje szkoły; 

d) Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów; 

e) Swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych; 

f) Jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń; 

g) Właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów, innych osób; 

 

5) OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ  otrzymuje uczeń, który często uchybia szkolnym kryteriom 

oceny zachowania, a zastosowane środki zaradcze przyniosły krótkotrwały, oczekiwany 

rezultat: 

a) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, lekceważy polecenia 

nauczyciela, spóźnia się na zajęcia i opuszcza je bez usprawiedliwienia – dopuszcza się od 11 do 15 

godzin i od 11 do 15 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze; 

b) Nie przestrzega regulaminu szkolnego; 

c) Nie szanuje szkolnych symboli i tradycji; 

d) Czasami używa wulgarnego słownictwa; 

e) Stwarza sytuacje konfliktowe; 

f) Uczeń ma niski poziom kultury osobistej, jest niekoleżeński; 

g) Zdarza się, że arogancko odnosi się do innych osób; 

 

6) OCENĘ NAGANNĄ  otrzymuje uczeń, który nagminnie uchybia szkolnym kryteriom oceny 

zachowania, i nie wykazuje chęci poprawy mimo zastosowanych środków zaradczych: 

a) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie wykonuje poleceń 

nauczycieli – otrzymał w tym zakresie ponad 10 uwag w semestrze, opuszcza samowolnie i bez 

usprawiedliwienia zajęcia szkolne (ponad 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze); 

b) Nie przestrzega regulaminu szkolnego, niszczy mienie szkolne lub cudzą własność, często stwarza 

konflikty w klasie, w szkole i poza nią, dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu, zastraszania, 

kłamstwa, kradzieży, pobić, fałszowania dokumentów (lub podobnych wykroczeń); 

c) Nie szanuje szkolnych symboli i tradycji, kompromituje szkołę na zewnątrz; 

d) Często używa wulgarnego słownictwa;  

e) Pali papierosy, pije alkohol (nawet jeden raz), zażywa lub rozprowadza środki odurzające, jego 

postawa działa demoralizująco na innych; 

f)       Uczeń ma rażąco niski poziom kultury osobistej, wchodzi w kolizję z prawem karnym; 
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g) Wulgarnie i arogancko odnosi się do nauczycieli, kolegów, innych osób, nie reaguje na 

oddziaływania wychowawcy, nauczycieli, pracowników szkoły; 

 

10. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może przy ustalaniu oceny      

zachowania uwzględnić widoczną poprawę i wystawić ocenę wyższą niż wynikałaby                            

ze szczegółowych kryteriów. 

11. Wychowawcy klas IV-VI prowadzą  zeszyty informacji o uczniach i klasie,  umieszczone                  

w dzienniku lekcyjnym oraz punktowy system oceniania(zał. nr.1a)Nauczyciele mogą zapisywać       

w nim uwagi o zachowaniu  uczniów. Z tymi uwagami wychowawca zapoznaje rodziców. Podczas 

indywidualnych kontaktów z   wychowawcą rodzice podpisują uwagi.  Uwagi te nauczyciel 

uwzględnia przy wystawianiu oceny  śródrocznej i rocznej. 

12. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca    

i   nauczyciele proponują oceny zachowania uczniów danej klasy. 

13.   Właściwi nauczyciele w ciągu 5 dni mogą wnieść swoje poprawki, uwagi i zastrzeżenia lub 

zaaprobować bez uwag proponowane oceny. 

14.  Wychowawca zasięga opinii zespołu klasowego, a uczeń dokonuje samooceny. 

15. Wychowawca informuje ucznia o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania zgodnie z warunkami i trybem opisanym w § 12. 

16.  Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca ustala ostateczną 

ocenę zachowania i informuje o niej ucznia.  

17. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom oceny zachowania         

po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy w porozumieniu    

z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną ocenę zachowania. Musi 

poinformować o tym fakcie rodziców ucznia w formie pisemnej. Uczeń następnego dnia okazuje 

wychowawcy podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna informację o ocenie. 

 

§  12 

Tryb informowania o ocenach klasyfikacyjnych 

1. Najpóźniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów                             

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w formie ustnej. Informacji      

o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania udziela wychowawca. O ocenie 

niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz o ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania 

rodzice informowani są pisemnie. Rodzice niezwłocznie podpisują informację. 

2. Informację o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie)     

otrzymują na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. (Informację 

rodzicom uczniowie  przekazują poprzez wpis do dzienniczka ucznia/ zeszytu przedmiotowego). 

3. W przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie, nauczyciel telefonicznie. 

Zawiadamia rodziców o przewidywanych ocenach i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

4. Rodzice mają prawo do uzasadnienia oceny.  Jeżeli dyrektor szkoły uzna wniosek rodziców            

( opiekunów prawnych) za uzasadniony, zobowiązuje nauczyciela danego przedmiotu                    

do dokonania w ciągu 3 dni na piśmie szczegółowego umotywowania przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, WSO              

i przedmiotowym  systemem oceniania. 

 

 

§  13 
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Egzamin weryfikacyjny                                                                                                                           

w celu uzyskania wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna. 

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) w imieniu ucznia mogą złożyć pisemny, uzasadniony wniosek            

do dyrektora szkoły o wyznaczenie egzaminu weryfikacyjnego w celu uzyskania wyższej niż 

przewidywana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w dwóch przypadkach : 

1) gdy ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być złożone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, 

2) gdy uczeń uznaje że uzyskana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest jego zdaniem 

zaniżona. Uczeń ( rodzice) mogą złożyć pisemne podanie o weryfikację oceny do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Prawo do składaniu w/w 

egzaminu ma uczeń, który ma wszystkie godziny nieobecne na danym przedmiocie 

usprawiedliwione. 

2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania, tej oceny, dyrektor szkoły 

niezwłocznie powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,         

w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć 

edukacyjnych, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

3. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony jako przewodniczący komisji. 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel  prowadzący takie same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

4.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin 

sprawdzianu,   zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen.  
5.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły niezwłocznie powołuje  

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji, 

2)  wychowawca klasy, 

3)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

4) pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole 

5)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

6)  przedstawiciel rady rodziców. 

7) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole 

7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik 

głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza  

ocen. 

8.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10.   Egzamin weryfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki    

muzyki,  zajęć komputerowych, zajęć technicznych ,oraz wychowania fizycznego , z których egzamin 

powinien mieć formę zajęć  praktycznych.  

11.  Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu oraz  powołuje komisję w składzie: 
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący 

komisji: 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4) członek komisji  -wychowawca klasy. 

 

12. Komisja niezwłocznie weryfikuje przewidywaną roczną ocenę z zajęć edukacyjnych i decyduje             

o  utrzymaniu lub podwyższeniu oceny do wnioskowanej przez rodzica. Decyzja komisji jest 

ostateczna. Z przeprowadzonego egzaminu weryfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu 

załącza się   pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

13. Rodzice (prawni opiekunowie) w imieniu ucznia mogą złożyć pisemny uzasadniony wniosek              

do  dyrektora szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

na   1 tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

14. Jeżeli dyrektor szkoły uzna wniosek rodziców za uzasadniony, zobowiązuje wychowawcę                  do  

pisemnego umotywowania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie 3 dni 

zgodnie z kryteriami oraz trybem oceniania zachowania.  

15. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący 

komisji: 

2) Wychowawca; 

3)  wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący danego ucznia; 

4)  pedagog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6)  przedstawiciel rady rodziców. 

16. Komisja niezwłocznie weryfikuje przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów decyduje o utrzymaniu bądź podwyższeniu do wnioskowanej 

przez rodziców oceny zachowania. Decyzja komisji jest ostateczna. 

17. Niezwłocznie po posiedzeniu komisji, o której mowa w punktach 11 i 15, o ich decyzji informuje    

rodziców dyrektor szkoły, a wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

18. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony z udziału           

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje        

w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły. 

 

§  14 

Egzamin  klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może  być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest  
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na    

ponad 50% zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

pisemną prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Zgoda taka, wyrażona przez radę pedagogiczną, uwarunkowana jest możliwością nadrobienia przez  

ucznia zaległości w stosunkowo krótkim czasie ( 1 – 2 miesiące). 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą. 
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1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny                  

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 

techniczne,  plastyka , muzyka,  i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych,  zajęć komputerowych                    

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Przewiduje się egzamin klasyfikacyjny z języka obcego, którego uczeń uczy się poza szkołą. Rodzice 

mogą poinformować szkołę o uczęszczaniu dziecka na kurs języka obcego poza szkołą na początku 

roku szkolnego. Dyrektor szkoły umożliwi zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego, powołując 

odpowiedni skład komisji (3  osoby). Nauczyciel języka obcego może być nauczycielem z innej 

szkoły. Uczestniczenie nauczyciela w pracy komisji obliguje Dyrektora Szkoły Podstawowej do 

poinformowania dyrektora szkoły macierzystej.  
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się           

z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności      
wskazanego  przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów  rodzice ucznia. 

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 

klasy. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię i nazwisko ucznia,  nazwiska nauczycieli 

lub skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do 

arkusza ocen ucznia. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

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

dyrektora szkoły. 

15. Uczeń który nie zdał rocznego egzaminu klasyfikacyjnego (otrzymał ocenę niedostateczną) nie 

otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

1) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

,, niesklasyfikowany” albo ,,nieklasyfikowana”. 

16. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

17. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku  dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z  dyrektorem tejże szkoły. 

 

§  15 
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Egzamin poprawkowy 

1. Niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej   

(semestralnej)uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch  obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych,  może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

3.  W wyjątkowych przypadkach ( np. wypadki losowe, długotrwałe choroby itp.) rada pedagogiczna na 

pisemny wniosek rodziców, ucznia lub wychowawcy, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy   

z  dwóch zajęć edukacyjnych.  

4.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu              z 

plastyki,      muzyki,  zajęć  technicznych , zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, 

których egzamin ma przed wszystkim formę zadań praktycznych.  Zakres pytań przygotowany przez 

nauczyciela egzaminującego/ przedmiotu  na egzamin poprawkowy obejmuje wymagania edukacyjne 

niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych ( na pełną skalę ocen).   

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć    

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Uczeń otrzymuje pisemną informację o terminie egzaminu poprawkowego od wychowawcy     

klasy najpóźniej w ostatnim dniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  Nauczyciel 

przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy przygotuje i przekaże uczniowi        

w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, zakres materiału na ocenę 

dopuszczającą z tego przedmiotu. Wychowawca odnotuje fakt przekazania informacji uczniowi          

o terminie egzaminu w dzienniku lekcyjnym   na stronie „kontakty wychowawcy z rodzicami”. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

               1) dyrektor szkoły albo nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

                    komisji, 

               2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

               3) nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 

7.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony z udziału       w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia  edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z  dyrektorem tejże szkoły. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię                

i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do 

protokołu  załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

9.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym  

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie 

później niż do końca września danego roku. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem  § 15 pkt. 11, 12). 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych  odnotowując powyższy fakt w arkuszu ocen. 

12.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne  są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo 

wyższej. 
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13. W ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły zgodnie z warunkami i trybem opisanym           

w    § 13. 

 

 

 

 

 

§  16 

Warunki ukończenia szkoły podstawowej  

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej  uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, przystąpił do sprawdzianu opanowania umiejętności określonych   

w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. 

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

3. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, 

kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu, a także przykładowe zadania i ogłasza 

gonie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 

przeprowadzany sprawdzian. 

4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji 

okręgowej. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze do sprawdzianu. 

5. Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim. Zwolnienie 

ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku, tj. 40 punktów. 

6. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać z żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

7.  W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. 

8. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji 

okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania. 

9. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzian 

w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  

ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej. 

10. Opinia ta powinna być wydana do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

sprawdzian, nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły  podstawowej. 

11. Opinia powinna być przedłożona dyrektorowi szkoły poprzez rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

12.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym 

terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym 

przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

13. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do 

sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia. 

15.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia 

jest  udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
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16. Wynik sprawdzianu na podstawie przyznanej liczby punktów ustala powołany przez dyrektora 

komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji 

17. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny. 

18. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

19. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia 

komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 12 - do dnia 31 sierpnia 

danego  roku. 

20. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

§  17 

System oceniania, klasyfikowania 

I promowania uczniów klas I-III. 

 

1.  Ocenianie, w nauczaniu zintegrowanym to proces gromadzenia informacji o uczniach. Ocena pełni 

głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje do nauki. Jej 

celem jest monitorowanie rozwoju dziecka. Ocenie podlega praca i postępy ucznia, a nie jego wiedza. 

Ocena ma wskazać, co uczeń osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi, a nie to, czego nie umie. Ocena to 

informacja o aktywności,  postępach i trudnościach oraz o uzdolnieniach i zainteresowaniach uczniów. 

2. Takie ocenianie: 

1) daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na 

drodze do osiągnięcia celu; uwzględnia możliwość dziecka (nie wszyscy w tym samym czasie 

są w stanie opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie będą biegli w danym zakresie); 

2) bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonywanie jakiegoś 

zadania; 

3) nie etykietuje dzieci; 

4) zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca; 

5) nie pełni funkcji kary czy nagrody; 

6) nie zawiera krytyki osoby; 

7) uwzględnia postęp jaki dokonał się w dziecku. 

3.  W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi 

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia: 

1) poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, 

2) wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności     

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

4.  Szczegółowe kryteria oceniania w poszczególnych klasach są zawarte w dzienniku klasowym, gdzie 

opisane są osiągnięcia uczniów w zakresie; 

1) mówienia; 

2) słuchania; 

3) czytania; 

4) pisania; 

5) liczenia; 

6) rysowania /malowania/ 

7) śpiewania /grania/ 

8) tworzenia; 

9) badania, 

10) organizowania własnych działań; 

11) doskonalenia się 

5. Ocena w nauczaniu zintegrowanym uwzględnia następujące edukacje: 



 

80 

1) polonistyczna, 

2)  język obcy nowożytny 

3)  muzyczna 

4) Plastyczna 

5) Społeczna 

6)  przyrodnicza 

7) Matematyczna 

8) zajęcia komputerowe 

9) zajęcia techniczne 

10) wychowanie fizyczne 

11) religia/ etyka 

6. Osiągane wyniki nauczania w kl. I – III mierzone będą w następującej skali: 

1) Wspaniałe  (w.)- robi bardzo duże postępy, osiąga doskonałe wyniki; 

2)  Bardzo dobrze (bd.)- osiąga bardzo dobre wyniki; 

3) Ładnie  (ł.)- osiąga dobre wyniki; 

4) Postaraj się  (ps.)- osiąga wyniki wystarczające; 

5) Pomyśl  (p.)- osiąga wyniki słabe, niewystarczające; 

6) Pracuj więcej (pw.)- osiąga wyniki poniżej wymagań. 

7.  Dopuszcza się poszerzenie skali ocen przez stosowanie znaku „+” ( podwyższenie oceny)  i znaku     

„- ”  (obniżenie oceny). 

8. Ocenie ucznia za jego pracę, oprócz odpowiedniego znaczka towarzyszyć będzie komentarz słowny, 

pisemny, pochwała ustna. Informacja dla uczniów będzie przedstawiona w formie karty osiągnięć 

ucznia, ze wskazaniem ocenianych kategorii. 

9. Do sformułowania opisu osiągnięć ( postępów) w ciągu roku szkolnego służą między innymi, pisemne 

prace kontrolne, które obejmują zadania sprawdzające opanowanie poszczególnych umiejętności. 

1)  sprawdziany ( trwają od 30-40 minut), które muszą być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, nauczyciel musi je sprawdzić i oddać w ciągu tygodnia. Uczniowie prac  te 

poprawiają wspólnie w klasie w dniu oddania. W ciągu tygodnia mogą być tylko dwie  tego 

rodzaju prace. Uczniowie otrzymują prace kontrolne do domu. Następnego dnia przynoszą  je 

z podpisem rodzica.; 

2)  Nauczyciel jest zobowiązany do gromadzenia prac kontrolnych uczniów.  Nauczyciel             

w swoim ocenianiu powinien uwzględnić zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

Nauczyciel w zależności od jego inwencji twórczej może w ocenianiu wewnątrzklasowym  

wprowadzić medale, żetony, szablony, punkty lub inne formy oceny cząstkowej. 

10. Uczeń klasy  I – III  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

1) Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) opiekunów po uzyskaniu zgody wychowawcy 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

2) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy  I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 

opinii rodziców ( prawnych  opiekunów) ucznia.  

 

Do szczególnych przypadków zalicza się między innymi: 

a. Posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub 

opinią Poradni psychologiczno-Pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

b. Trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w 

innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji; 

c. Przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizacje obowiązku szkolnego, w tym indywidualnego 

nauczania; 

d. Brak podstawowych  wiadomości i umiejętności do kontynuowania edukacji w klasie 

programowo wyższej lub na II etapie edukacyjnym, a zwłaszcza umiejętności czytani  i pisania; 
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e. Niedojrzałość emocjonalna – lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, 

płaczliwość, moczenie się. 

11. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową. W ocenianiu zachowania ucznia należy 

uwzględnić jego kulturę osobistą, aktywność i stosunek do obowiązków szkolnych oraz przestrzeganie 

zasad współżycia w grupie. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) Oceny z zajęć edukacyjnych.; 

2) Promocję do klasy programowo wyższej. 

12. Ewaluacji systemu oceniania, dokonują nauczyciele kształcenia zintegrowanego, po zakończeniu cyklu 

kształcenia ( tj. po przeprowadzeniu jednego rocznika dzieci  przez klasę I, II, III ) 

 

§  21 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

 

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

2) Zachowanie ucznia. 

   

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego . 

Należy pamiętać, że w WSO należy uwzględnić specyfikę uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną  

, którzy znajdują się w każdej szkole, mimo że nie jest ona szkołą specjalną. 

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

1) Wymaganiach na poszczególne oceny. 

2)  Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

3)  Trybie uzyskiwania wyżej niż przewidywania oceny z zajęć edukacyjnych. 

4)   Warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz trybie uzyskiwania 

  wyżej niż przewidywana oceny rocznej klasyfikacyjnej zachowania. 

 

6. Pamiętajmy, że  

 

1) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2) Na wniosek ucznia lub rodziców uzasadniamy ocenę. 

3) Dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( sprawdziany, prace 

kontrolne, wytwory, itp.) Jest to szczególnie ważne aby móc rodzicom pokazać wytwory prac dzieci             

i wskazać  postępy w usprawnianiu. 

7. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów kl. I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć, 

zachowania i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej – ocena opisowa. 

8. Roczne i śródroczne oceny ustala się od kl. IV szkoły podstawowej w/g skali: 

 

  1)  z zajęć edukacyjnych;                                                                                                                                                                                                           

 

a) celujący                  - 6 

b) bardzo dobry          - 5 
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c) dobry                      - 4 

d) dostateczny             - 3 

e) dopuszczający        - 2 

f) niedostateczny        - 1 

 

   

 

 2) z zachowania; 

 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne   

 

9. Ocena z zachowania uwzględniać powinna w szczególności: 

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia ( frekwencja), postępowanie zgodne z dobrem 

społeczności szkolnej, 

2) dbałość o honor i tradycje szkoły 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

5) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

6) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

10. Dla oceny uczniów z deficytem intelektu kryteria należy odpowiednio dostosować i proponuje 

      się wziąć pod uwagę: 

1) zainteresowanie pracą na lekcji i zaangażowanie w nią, 

2) wysiłek włożony w pracę, 

3) sposób dotarcia do wiedzy, 

4) samodzielność wykonywania zadań, 

5) poziom umiejętności 

11. Ocenę z zachowania wystawia się na podstawie wypełnionej karty zachowania ucznia. Zwrócić należy 

uwagę na pozytywne wzmocnienie ucznia poprzez stworzenie warunków do uzyskania pozytywnej oceny: 

pozwoli to na realizację rewalidacyjnej funkcji oceny. 

12. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym        

i znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego 

na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w formie oceny opisowej. 

13. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając 

specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym                 

i znacznym  postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna uwzględniając 

specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami. 
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15. Uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym i znacznym nie przystępują do 

sprawdzianu. 

 

 

 

§  22 

Postanowienia końcowe do WSO 

 

1. WSO na bieżąco podlega monitoringowi i ewaluacji. 

2. W procesie monitorowania WSO udział bierze specjalnie powołany zespół nauczycieli. 

3. W procesie ewaluacji WSO udział biorą:  

1) uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych,  na 

zebraniach Samorządu Uczniowskiego),  

2) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, przez ankiety, dyskusje z nauczycielami),  

3) nauczyciele (podczas rady pedagogicznej, dyskusji, zebrań). 

4. Wszelkie zmiany w WSO dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego. 
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zał. nr 1a 

 

Punktowy system oceniania zachowania 
 

 

 Stworzenie wizerunku „osoby ucznia” (punkt 16 punktacji) 

      Każdy uczeń tworzy własny wizerunek 

 Wprowadzenie zeszytów lekcji wychowawczych 

 Wizerunek „osoby ucznia” 

 Kryteria oceny zachowania ucznia 

 Zasady 

 Samoocena ucznia (dwa razy w miesiącu) 

 Każdy uczeń otrzymuje kredyt 100 punktów, który równoważny jest ocenie dobrej. 

 Uczeń i jego praca nad sobą mają wpływ na ocenę końcową.  

 Każdy z uczniów ma szanse na podwyższenie oceny. 

 

 

ZACHOWANIE SKRÓT ILOŚĆ PUNKTÓW 

wzorowe wz 230 i więcej 

bardzo dobre bdb 169-229 

dobre db 100-168 

poprawne pop 60-99 

nieodpowiednie npd 20-59 

naganne nag 0-19 

 

 

 

Zakresy w jakich można zdobywać lub tracić punkty 

 
 

PUNKTY DODATNIE 
L.p. Zakres czynności Punkty 

1.  Udział w konkursach pozaszkolnych 
a) laureat 

15 
20 

2.  Udział w konkursach szkolnych 10 
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a) laureat 15 

3.  Udział w zawodach sportowych 
 

10 

4.  Aktywne sprawowanie funkcji w szkole 
a) Samorząd szkolny 
b)  Dyżury międzylekcyjne 

10 

5.  Aktywne sprawowanie funkcji w klasie 
a) Samorząd klasowy 
b) Dyżury  

10 

6.  Praca na rzecz klasy, szkoły: 
a) Gazetki 
b) Utrzymanie porządku 

10 

7.  Pomoc koleżeńska 
a) Doraźna 
b) systematyczna 

10 

8.  Aktywny udział w pracach kół zainteresowań i organizacji( 
systematyczność) 

10 

9.  Osiągnięcia nie ujęte w regulaminie : 
a) Sumienność i obowiązkowość 
b) Inne wg uznania wychowawcy 

Do 20 

10.  Wszystkie nieobecności usprawiedliwione 10 

11.  100% frekwencja 20 

12.  Kulturalne zachowanie wobec innych 15 

13.  Dbałość o swój wygląd i higienę osobistą, kultura słowa w 
szkole i poza nią 

20 

14.  Zaangażowanie czytelnicze 
a) min. 5 książek co semestr 
b) otrzymanie tytułu czytelnika miesiąca 

 
10 
20 

15.  Kultura zachowania (w tym strój galowy) podczas: 
a) Apeli 
b) Uroczystości szkolnych 
c) Wycieczek 
d) Wyjazdów do kina, teatru 

10 

16.  Systematyczne noszenie mundurka 10 

17.  Kulturalne zachowanie w świetlicy, stołówce i bibliotece 10 

18.  Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią 20 

19.  Brak negatywnych uwag 20 

20.  Surowce wtórne (semestralnie) 20 

 

PUNKTY UJEMNE 

L.p. Zakres czynności Punkty 

1.  Niewykonywanie poleceń nauczycieli, opiekunów, 
pracowników szkoły 

20 

2.  Złośliwe przeszkadzanie w lekcji i utrudnianie nauczycielowi 
jej przeprowadzenia 

20 

3.  Aroganckie zachowanie wobec: 
a) Nauczycieli 
b) Obsługi 

20 
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c) Opiekunek 
d) Kierowców autobusu 
e) Rówieśników 
f) Innych osób 

4.  Niewywiązywanie się z obowiązków; 
a) Ucznia 
b) Dyżurnego 
c) Sprawującego funkcję w samorządzie 

10 

5.  Zaczepki słowne lub fizyczne 15 

6.  Inicjowanie i uczestniczenie w bójkach 20 

7.  Używanie wulgaryzmów 15 

8.  Kłamstwa i oszustwa 20 

9.  Niszczenie mienia w szkole i poza nią 20 

10.  Inne przewinienia , nie przewidziane regulaminem, 
dotyczące: 

a) Stosunku do obowiązków szkolnych 
b) Niewłaściwego zachowania 

Do 20 

11.  Kradzieże 30 

12.  Zastraszanie i wyłudzanie pieniędzy 30 

13.  Zaśmiecanie otoczenia i niszczenie przyrody 10 

14.  Ucieczki z lekcji 20 

15.  Spóźnianie się na zajęcia (za każde spóźnienie) 5 

16.  Niewykonywanie zobowiązań 10 

17.  Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków 
odurzających 

30 

18.  Brak dbałości o swój wygląd zewnętrzny: 
a) Długie i duże kolczyki 
b) Długie paznokcie 
c) Brak stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych 

10 

19.  Brak jednolitego stroju (mundurka) 5 

20.  Nieusprawiedliwione godziny (każda) 1 
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Zał. nr 2. 

 
 

KARTA  OBIEGOWA UCZNIA 

Zespołu Szkół w Grzmiącej 

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

..................................................................................... 

 

 
 

Zaświadcza się, że Uczeń/ Uczennica nie ma żadnych zobowiązań wobec niżej  

wymienionych agend : 

 

Agendy placówki         Potwierdzenie 

Nauczyciel wychowawca 

 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego 
 

 

Nauczyciel muzyki 
 

 

Nauczyciel techniki 
 

 

Nauczyciel informatyki 
 

 

Biblioteka szkolna 
 

 

Sekretariat szkolny 
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