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Rozdział 1 

Nazwa i typ szkoły 

 
§ 1 

 
1. Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu, zwana dalej „szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą 

podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Szkoła ma siedzibę w Oświęcimiu przy al. Słowackiego 41 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Oświęcim z siedzibą: 

- Rada Miasta - Oświęcim ul. Jagiełły 25, 

- Prezydent Miasta – Oświęcim ul. Zaborska 2. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła nie posiada obwodu. 

6. W szkole prowadzi się szkolnie sportowe: 

1) w oddziałach sportowych w dyscyplinach: pływanie, łyżwiarstwo figurowe, tenis ziemny 

i piłka nożna; 

2) w oddziałach mistrzostwa sportowego w dyscyplinie  pływanie  

7. (uchylony) 

8. (uchylony) 

 

 
§ 2 

 
Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej Sportowej 

z Oddziałami  Mistrzostwa  Sportowego  nr  8  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie 

w Oświęcimiu; 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej Sportowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Oświęcimiu; 

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej Sportowej 

z Oddziałami  Mistrzostwa  Sportowego  nr  8  im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie 

w Oświęcimiu; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Oświęcim, 

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty; 

7) ustawie Prawo Oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe. 



5  

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 
§ 3 

 
1. Szkoła realizuje określone cele i zadania, a w szczególności: 

1) kształtuje u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny, 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się 

na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju; 

3) przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny; 

5) opiekuje się uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

6) opiekuje się uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

7) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu; 

8) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 

9) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

10) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

 
§ 4 

 

1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie 

do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

3. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając 

indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

 

§ 5 

 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywania wzorców postępowania 

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 

2) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność, i przedsiębiorczość; 
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5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspakajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 
§ 6 

 
1. Do najważniejszych zadań szkoły należy: 

1) kształtowanie kompetencji językowych – komunikowanie się w języku polskim 

na każdym przedmiocie w sposób poprawny i zrozumiały; 

2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych: 

a) w klasach IV-VI uczniowie uczą się jednego języka obcego nowożytnego, 

b) w klasach VII-VIII uczniowie uczą się dwóch języków obcych nowożytnych, 

3) wyposażenie ucznia w kompetencje czytelnicze, podejmowanie działań, które zwiększają 

aktywność czytelniczą uczniów, 

4) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych 

do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się 

z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, 

posługiwania się aplikacjami komputerowymi - stosowanie tych umiejętności na różnych 

przedmiotach; 

5) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów 

w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie; 

6) podejmowanie działań, które mają na celu zindywidualizowanie wspomagania rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

7) kształtowanie postaw prozdrowotnych; 

8) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu poprzez prowadzenie 

zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

9) nabywanie kompetencji społecznych takich jak: 

a) komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, 

b) udział w projektach zespołowych i indywidualnych, 

c) organizacja i zarządzanie projektami. 

d) kreatywne myślenie 
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§ 7 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

2. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które: 

1) wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny; 

2) zakładają podmiotowe traktowania ucznia; 

3) skłaniają ucznia do podejmowania odpowiedzialnych wyborów lub decyzji. 

3. Szkoła podejmuje działania, które są związane z: 

1) miejscami ważnymi dla pamięci narodowej; 

2) upamiętnianiem postaci i wydarzeń z przeszłości; 

3) najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi; 

4) rozwijaniem postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów; 

5) wzmacnianiem poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych; 

6) przygotowaniem i zachęcaniem do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

7) wychowaniem dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka; 

8) kształtowaniem postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, działań na rzecz 

ochrony środowiska oraz zainteresowania ekologią. 

 
§ 8 

 

Szkoła realizuje zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia poprzez: 

1) wdrożenie do zachowań higienicznych w trosce o zdrowie własne i innych osób; 

2) propagowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się a także stosowania 

profilaktyki; 

3) kształtowanie postaw promujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia; 

4) realizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej; 

5) przygotowanie uczniów do właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia 

i życia; 

6) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

umożliwiające uzyskanie przez uczniów karty rowerowej; 

7) zapewnienie uczniom możliwości spożycia posiłku w stołówce szkolnej; 

8) współpracę z pielęgniarką sprawującą opiekę zdrowotną nad uczniami; 

9) utrzymanie i wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

10) powiadomienie rodziców ucznia, który zgłasza lub przejawia symptomy złego 

samopoczucia; 

11) otoczenie ucznia uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne odpowiednią opieką 

do czasu przyjazdu rodziców; 

12) właściwe, zgodne z procedurami reagowanie nauczycieli i innych pracowników szkoły 

w przypadku zaistnienia wypadku. 
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§ 9 

 

1. Organizowanie w szkole krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: 

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 

2) poznawanie kultury i języka innych państw; 

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 

4) przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom środowiska i wspomaganie rodziny i szkoły 

w procesie wychowania; 

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

6) podnoszenie sprawności fizycznej i poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 

7) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; 

8) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

2. Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa są realizowane w szkole poprzez: 

organizowanie wyjazdów, wycieczek, obozów o charakterze edukacyjnym, kondycyjno- 

integracyjnym i rekreacyjnym, białych i zielonych szkół oraz wymian międzynarodowych. 

 
 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 
§ 10 

 
Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 
§ 11 

 
1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 

dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
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8) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

10) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

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

właściwej realizacji tej opieki; 

11) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

12) wydaje zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą na wniosek rodziców; 

13) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

14) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 

a o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący 

i kuratora oświaty; 

15) powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, 

która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do szkoły; 

16) ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe 

obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

17) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole przedstawione 

przez nauczycieli programy nauczania; 

18) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym; 

19) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu; 

20) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

21) w sytuacjach określonych w Ustawie organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem  

metod i technik kształcenia na odległość. 

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

do innej szkoły. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników  niebędących  nauczycielami.  Dyrektor  w  szczególności  decyduje 

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

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

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 
§ 12 

 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
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2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, który jest jej przewodniczącym, 

i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady 

pedagogicznej. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole 

po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły; 

7) przygotowywanie projektu statutu lub jego zmian oraz uchwalanie statutu lub jego zmian. 

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

8. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

10. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, a jego 

rozstrzygnięcie jest ostateczne. 
 

§ 13 
 

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

2. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
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3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

5. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

6. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin rady rodziców. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

 
§ 14 

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

są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
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6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

§ 15 

 

1. Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) dyrektor szkoły, na wniosek poszczególnych organów szkoły, udziela im pomocy 

organizacyjnej oraz zapewnia obsługę administracyjną; 

2) dyrektor szkoły w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły oraz efektywnego 

rozwiązywania problemów, może, za zgodą poszczególnych organów szkoły, organizować 

spotkania z ich przedstawicielami; 

3) rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

4) samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach; 

5) wszystkie organy szkoły mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji. 

 
§ 16 

 
1. W razie zaistnienia sporów między organami szkoły strony będące w sporze podejmują 

działania zmierzające do jego rozwiązania. 

2. Spory między organami rozstrzyga dyrektor, z wyjątkiem sporów, w którym sam jest stroną. 

3. Dyrektor może zwrócić się do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego 

o pomoc w rozwiązaniu sporu, którego jest stroną. 

 
Rozdział 4 

Organizacja szkoły 

 
§ 17 

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

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

szkolnego. 

2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII. 

3.  Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy 

edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna, jest realizowana w formie kształcenia 

zintegrowanego i obejmuje klasy I-III; 

2) II etap edukacyjny, nauczanie przedmiotowe, obejmuje klasy IV-VIII. 

4. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora oraz wicedyrektora do spraw sportu. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, przy 

zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych ustalonego 

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
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6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

7. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut. 

8. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej z dostępem do pielęgniarki szkolnej; 

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

 
§ 18 

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

arkusz organizacji szkoły. 

2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych. 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 

30 września: 

1) opinie, o których mowa powyżej, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania 

zmian; 

2) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania. 

5. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji po dniu 

30 września organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania. 

 

§ 19 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale klas I-III wynosi nie więcej niż 25, w pozostałych oddziałach 

nie powinna przekraczać 25 uczniów. 

3. (uchylony) 

4. Liczba uczniów w oddziałach mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości 

zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym. 

5. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub 

zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych mogą być 

tworzone grupy ćwiczeniowe, nie mniejsze jednak niż 10 osób, natomiast w oddziałach 

mistrzostwa sportowego liczba uczniów w grupie jest uzależniona od możliwości 

realizowania zadań wynikających z programu szkolenia. 

6. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w grupie może być mniejsza niż 10 osób. 

7. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących 

powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 
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powyżej 30 uczniów. 

8. Na obowiązkowych zajęciach z informatyki na drugim etapie edukacyjnym liczba uczniów 

w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej. 

9. (uchylony) 

10. Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych, w tym czas trwania 

i liczebność grup, regulują przepisy dotyczące organizacji udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych. 

11. Niektóre zajęcia (sportowe, język angielski/język niemiecki, wychowanie fizyczne, 

informatyka,  etyka)  mogą  być  prowadzone  w  grupach  międzyoddziałowych 

oraz międzyklasowych. 

 
§ 20 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, 

lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego organizowane dla uczniów klas VII i VIII; 

7) zajęcia z religii/etyki; 

8) zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę 

i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Zajęcia wymienione w ustępie 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

4. Na wniosek rodziców dyrektor organizuje naukę religii oraz etyki. Zasady ich prowadzenia 

w szkołach publicznych regulują odrębne przepisy. 

5. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane w klasach IV – VIII. 

6. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice 

zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

7. Na wniosek rodziców i poradni psychologiczno-pedagogicznej w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym dyrektor podejmuje decyzję o nauczaniu indywidualnym: 

1) zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów, 

2) zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w indywidualnym i bezpośrednim 

kontakcie z uczniem w miejscu pobytu ucznia z zastrzeżeniem pkt 3) 

3) dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem 

prowadzącym, umożliwia uczniowi, realizację zajęć indywidualnego nauczania 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w indywidualnym 

kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania 
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8. W szkole otacza się opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, umożliwiając im 

indywidualny program lub tok nauki. 

9. (uchylony)  

10. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

11. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów  

12. W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje 

dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są 

organizowane nie później niż od trzeciego dnia od zawieszenia zajęć. 

13. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone są przez 

nauczycieli w trybie online (w czasie rzeczywistym) z wykorzystaniem komunikatora 

internetowego, w czasie indywidualnej pracy ucznia z materiałami przekazanymi czy też 

wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek oraz poprzez inne formy nauki ucznia 

(w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, pracę z lekturą).  

14. Do realizacji zajęć nauczyciele wykorzystują obsługiwane z poziomu komputerów, tabletów 

czy smartfonów programy komputerowe do pracy z uczniami, multimedialne podręczniki, 

aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości 

ucznia. 

15. Podczas organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor 

uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych 

mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia.   

16. Nauczyciele, świadomi zagrożeń wynikających z wykorzystywania narzędzi do komunikacji 

internetowej, dokładają wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo w sieci i ochronę 

danych osobowych uczniów.  

17. Zakazuje się uczniom nagrywania zajęć, wizerunku i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia 

online i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody, posługiwania się fałszywymi 

danymi oraz udostępniania swojego konta osobom trzecim. 

18. Obecność ucznia w czasie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

odnotowywana jest w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub na podstawie odczytania 

przez ucznia ćwiczeń / materiałów zamieszczonych przez nauczyciela w module Zadania 

domowe czy logowania ucznia w dzienniku elektronicznym Librus. 

19. W ramach kształcenia na odległość rodzice mają obowiązek pozostawać w kontakcie 

z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego.  

20. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
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21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  za zgodą organu prowadzącego 

i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić 

od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, o których mowa w ust. 11. 

 

§ 21 

 
1. W szkole są prowadzone oddziały sportowe w dyscyplinach: pływanie, łyżwiarstwo 

figurowe, tenis ziemny, piłka nożna. 

2. W szkole sportowej są prowadzone zajęcia sportowe w wymiarze minimum 10 godzin 

obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech 

kolejnych klasach dla co najmniej 15 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia. 

3. W oddziale mistrzostwa sportowego są prowadzone zajęcia sportowe w wymiarze minimum 

16 godzin obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej 

trzech kolejnych klasach szkoły podstawowej. 

4. Liczba uczniów w oddziale mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości 

zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym. 

5. Uczniowie uczęszczający do oddziałów sportowych oraz oddziałów mistrzostwa 

sportowego biorą udział we współzawodnictwie sportowym. 

6. W oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w ramach zajęć sportowych 

jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia opracowanych 

przez polskie związki sportowe, a zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej. 
7. Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym 

podstawę programową kształcenia ogólnego. 

8. W ramach programu szkolenia szkoła we współpracy z klubami sportowymi organizuje 

dla uczniów obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych 

i podniesienie poziomu wytrenowania. 

9. Oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe realizują programy szkolenia 

we współpracy z klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność 

statutową w zakresie kultury fizycznej i uczelniami prowadzącymi studia wyższe 

na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. 

10. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego i oddziału mistrzostwa 

sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania 

sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia 

edukacyjne. 

11. Uczniowie nie kwalifikujący się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii 

trenera lub instruktora, lub opinii lekarza przechodzą od nowego okresu lub z końcem roku 

szkolnego do szkoły obwodowej. 

12. Uczniom oddziałów mistrzostwa sportowego uczącym się poza miejscem stałego 

zamieszkania zapewnia się możliwość zakwaterowania w internacie Powiatowego Zespołu 

Szkół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych. 

13. (uchylony)  

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
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§ 22 
 

1. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są organizowane: 

1) w kl. I-VIII SP na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego; 

2) w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 

10 godzin w roku szkolnym; 

3) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; 

5) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez uczniów 

środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców i w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, 

uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

5. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmują się: 

1) wychowawcy klas; 

2) pedagog i psycholog szkolny; 

3) doradca zawodowy; 

4) bibliotekarz szkolny; 

5) inni nauczyciele; 

6) instytucje świadczące poradnictwo i specjalistyczną pomoc rodzicom i uczniom. 

6. (uchylony) 

 
§ 23 

 
1. Wolontariat rozumiany jako udział uczniów w działaniach sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu społecznym i kształtowaniu postaw prospołecznych jest ważnym 

zadaniem szkoły, jednym z elementów programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wolontariat jest skierowany do wszystkich chcących dobrowolnie, świadomie i bezpłatnie 

pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym 

i lokalnym, wspomagać m. in. inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Działania z zakresu wolontariatu podejmuje samorząd szkolny w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony)  

6. (uchylony)  

7. (uchylony)  

8. (uchylony)  

9. (uchylony)  
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§ 24 

 
1. Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. 

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna ma na celu wsparcie możliwości rozwojowych ucznia 

i stworzenie mu warunków do pełnego i aktywnego udziału w życiu szkoły i środowisku 

lokalnym. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega 

na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych oraz wspieraniu w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych w formie porad, konsultacji, warsztatów 

i szkoleń we współpracy z poradniami i placówkami doskonalenia nauczycieli. 

4. Pomoc ta udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie 

w szkole w celu wspierania ich potencjału rozwojowego i stwarzania warunków 

do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły we współpracy z: 

1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczna poradnią; 

2) rodzicami ucznia; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) organem prowadzącym szkołę; 

5) organem nadzorującym szkołę; 

6) innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

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

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora; 

4) nauczyciela; 

5) pedagoga, w tym pedagoga specjalnego; 

6) psychologa; 

7) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni; 

8) kuratora sądowego; 

9) innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży. 

7. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypełniają wszyscy nauczyciele 

ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców oddziałów, którzy są koordynatorami 

działań w swoich oddziałach. 

8. Szkolni specjaliści wspierają nauczycieli w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, począwszy od diagnozy wstępnej we wrześniu każdego roku 

szkolnego obejmującej także czynniki środowiskowe wpływające na funkcjonowanie 

uczniów w szkole. 

9. Pedagog szkolny opracowuje zestawienie uczniów ze wskazaniem potrzeb dotyczących 

różnorodnych form wsparcia. 

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

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela się uczniowi za zgodą rodziców. 
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12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

7) warsztatów, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

8) (uchylony)  

13. Szkoła udziela ponadto pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej 

w miarę swoich możliwości poprzez: 

1) organizowanie nieodpłatnych posiłków finansowanych z funduszu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej, także w dni wolne 

dofinansowanie do wycieczek i wyjazdów z funduszu rady rodziców; 

3) od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora w danym roku 

szkolnym. 

 

§ 25 

1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane 

społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych. 

3. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia przez zespół, którego 

koordynatorem jest wychowawca, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 

uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

4. W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, i niepełnosprawności sprzężone zatrudnia 

się dodatkowo nauczyciela specjalistę w zakresie pedagogiki specjalnej 

współorganizującego kształcenie, a na pierwszym etapie edukacyjnym specjalistę w zakresie 

pedagogiki specjalnej, asystenta lub pomoc nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 26 

 
1. Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji 

programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży, 

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, oraz 

kształceniu i doskonaleniu nauczycieli,  

2. Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki. W jednym 

z nich wydzielone jest miejsce pełniące funkcję czytelni. 
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3. Biblioteka czynna jest w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Do zadań biblioteki należy w szczególności: 

1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi poprzez pomoc w wyszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu 

informacji, wzbogacaniu zasobów biblioteki,  

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez organizowanie wystaw, 

prowadzenie konkursów czytelniczych umożliwianie uczniom udziału w spotkaniach, 

programach i akcjach organizowanych przez inne biblioteki; 

4) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, udział w imprezach 

i wydarzeniach czytelniczych organizowanych przez placówki kulturalne miasta i inne 

biblioteki; 

5) Przeprowadzenie skontrum materiałów bibliotecznych zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.10.2008r. 

w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

5. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

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

c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności 

za ich wspólne użytkowanie; 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych, 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie podręczników, z których korzystają 

uczniowie 

3) rodzicami w zakresie: 

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

ćwiczeniowe, 

b) przekazywania informacji o stanie podręczników, z których korzystają uczniowie, 

c)  (uchylony)  

6. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i materiały. 

7. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie i pracownicy) zobowiązani są do zwrotu 

wszelkich materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

8. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych 

określa odrębnym zarządzeniem dyrektor szkoły. 

 

§ 27 

 
1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu do szkoły i inne okoliczności, które 

wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w szkole. 
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3. Świetlica jest czynna od godziny 630 do godziny 1630. Czas pracy świetlicy jest dostosowany 

do potrzeb uczniów i ich rodziców. 

4. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej 

niż 25 uczniów. 

5. Praca świetlicy ma na celu: 

1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy; 

2) właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach; 

3) zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce; 

4) zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej; 

5) rozwijanie zainteresowań. 

6. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające: 

1) potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów; 

2) możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) rozwijanie zainteresowań uczniów; 

4) zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów; 

5) pomoc w odrabianiu lekcji. 

7. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy: 

1)kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych; 

2)stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy; 

3) przestrzeganie regulaminu świetlicy; 

4) dbanie o porządek i estetyczny wygląd świetlicy; 

5) poszanowanie sprzętu świetlicy. 

8. Zasady przyprowadzania dzieci do świetlicy i odbierania z niej: 

1) dziecko jest przyprowadzane i odbierane ze świetlicy przez rodziców lub osobę 

upoważnioną przez nich na piśmie zapewniającą pełne bezpieczeństwo; 

2) na podstawie pisemnej deklaracji rodziców dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może 

samodzielnie wracać do domu ze świetlicy, przy czym odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo dziecka w czasie samodzielnego powrotu do domu spoczywa 

wyłącznie na rodzicach; 

3) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy w momencie jej zamknięcia, 

wychowawca świetlicy zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców 

o zaistniałym fakcie; 

4) w przypadku, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami za pośrednictwem 

wskazanych numerów telefonów, wychowawca ma prawo poinformować o tym fakcie 

najbliższy komisariat policji; 

5) wniosek jednego z rodziców dotyczący nieodbierania dziecka przez drugiego rodzica 

może być uwzględniony po przedstawieniu stosownego orzeczenia sądowego. 

 
§ 28 

 
1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w celu zwiększania efektywności pomocy 

udzielanej uczniom i zapewnienia wszechstronnej pomocy i wsparcia rodzicom 

i nauczycielom. 

2. Zasady współpracy polegają na integrowaniu działań szkoły z instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży poprzez: 
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1) Współpracy w zakresie analizy funkcjonowania ucznia, przeprowadzanie diagnoz przez 

poradnię i wskazywanie sposobu rozwiązania problemów ucznia; 

2) pomoc poradni w dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- 

terapeutycznych m. in. poprzez określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych, uczestnictwo w spotkaniach zespołu 

nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem niepełnosprawnym w szkole; 

3) udzielanie w szczególności przez Powiatową Komendę Policji, Straż Miejską, Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną, ODN wsparcia merytorycznego nauczycielom, 

wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole poprzez udział w spotkaniach nauczycieli 

i specjalistów, w zebraniach rady pedagogicznej, warsztatach, a także przez porady 

i konsultacje oraz inne zajęcia dla rodziców i uczniów; 

4) współpracę w realizacji programów, projektów i akcji; 

5) współpracę w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) kierowanie uczniów za zgodą rodziców na badania; 

7)  sporządzanie opinii o uczniach (np. dla potrzeb Sądu Rejonowego, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, lekarzy specjalistów). 

§ 29 

 
1. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. 

2. Szkoła stwarza rodzicom możliwość rzeczywistego wpływu na życie szkoły poprzez: 

1) współtworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego; 

2) współtworzenie kalendarza roku szkolnego; 

3) współtworzenie planu pracy szkoły; 

4) organizację wspólnych uroczystości szkolnych; 

5) możliwość wnoszenie opinii i uwag dotyczących pracy szkoły. 

3. Rodzice uczniów szkoły są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć; 

4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, dyrektora szkoły 

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole; 

5) terminowego usprawiedliwiania nieobecności dziecka; 

6) uczestniczenia w zebraniach klasowych. 

 
§ 30 

 
1. W szkole działa Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy szkole Małopolska, którego 

celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Członkami Społecznego Komitetu SPSM są nauczyciele i rodzice uczniów. 

3. Szczegółowe zasady działalności Społecznego Komitetu SPSM określa statut 

Stowarzyszenia Pomocy Szkole z siedzibą w Krakowie. 

4. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża dyrektor 

szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej 
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opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 
§ 31 

 
1. Szkoła prowadzi stołówkę, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

szkoły. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Do opłat wnoszonych przez uczniów za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej 

nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz 

kosztów utrzymania stołówki. 

4. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat ustala dyrektor w porozumieniu 

z organem prowadzącym. 

5. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie 

z całości lub części opłat lub starać się o pokrycie kosztów wyżywienia przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 
§ 32 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, w tym specjalistów czyli: pedagoga szkolnego, pedagoga 

specjalnego, psychologa szkolnego, logopedę, terapeutę pedagogicznego, nauczyciela 

współorganizującego kształcenie ucznia niepełnosprawnego  

2. Do zadań wszystkich pracowników szkoły należy zapewnienie uczniom bezpieczeństwa 

w czasie ich przebywania na terenie szkoły. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 

odrębne przepisy. 

4. Liczbę etatów corocznie ustala się w oparciu o arkusz organizacji szkoły. 

 
§ 33 

 
1. Do zakresu zadań wicedyrektora, który z upoważnienia dyrektora jest bezpośrednim 

przełożonym dla nauczycieli i innych pracowników szkoły należy: 

1) w zakresie organizacji działalności szkoły: 

a) opracowanie, z udziałem zespołu nauczycieli: tygodniowego rozkładu zajęć 

edukacyjnych, planu pracy szkoły, kalendarza roku szkolnego, 

b) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, 

wyjść uczniów poza teren szkoły, 

c) organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

d) prowadzenie księgi zastępstw, 

e) sprawdzanie zgodności rozliczeń godzin ponadwymiarowych i zleconych; 

f) zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności, 

g) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom 

za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 

h) koordynacja pracy świetlicy szkolnej; 



24  

2) w zakresie nadzoru pedagogicznego: 

a) realizacja zadań ujętych w planie nadzoru pedagogicznego, 

b) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wychowawców klas, 

c)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli oraz zespołów 

przedmiotowych, zadaniowych i klasowych, 

d) sprawowanie nadzoru nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, 

e) prowadzenie kontroli dokumentacji pedagogicznej: 

- dzienników lekcyjnych, 

- dzienników nauczania indywidualnego, 

- dzienników zajęć pozalekcyjnych, 

f) prowadzenie kontroli dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych, 

g) prowadzenie obserwacji zajęć, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, wydawanie 

zaleceń pokontrolnych oraz egzekwowanie ich wykonania; 

3) w zakresie organizacji i nadzoru szkolenia sportowego: 

a) opracowanie dokumentów dotyczących szkolenia sportowego, 

b) opracowywanie harmonogramów zajęć sportowych, dowozu, opieki pedagogicznej 

i innych, 

c) organizowanie naboru do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego, 

w tym przeprowadzanie testów sprawnościowych, 

d) nadzór nad kadrą trenerską, 

e) nadzór nad organizacją szkolnych imprez sportowych, 

f) (uchylony); 

g) koordynowanie organizacji obozów sportowych, 

h) koordynowanie organizacji wyjazdów na zawody sportowe, 

i) wypracowanie porozumień i stała współpraca z klubami i innymi podmiotami 

współpracującymi na ze szkołą w zakresie szkolenia sportowego, 

j) ścisła współpraca z zarządcami obiektów sportowych, 

k) informowanie organu prowadzącego o wynikach sportowych uczniów. 

 
§ 34 

 
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

5) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
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demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

6) branie udziału w szkoleniach i konferencjach rady pedagogicznej; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) prowadzenie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 

i zainteresowania uczniów, w tym kół zainteresowań, zajęć pomagających uczniom 

przezwyciężać niepowodzenia szkolne, zajęć przygotowujących do udziału w konkursach 

i olimpiadach oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie; 

9) rozpoznawanie i zaspokajanie we współpracy ze specjalistami indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

uczniów i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w szkole; 

10) aktywne pełnienie wyznaczonych dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych; 

11) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów klasowych, wychowawczych, 

samokształceniowych, zadaniowych i innych na terenie szkoły; 

12) troska o pomoce dydaktyczne, sprzęt i dążenie do ich wzbogacania. 

3. Nauczyciel odpowiada za: 

1) wyniki pracy dydaktycznej; 

2) prawidłową organizację procesu dydaktycznego; 

3) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, przerw śródlekcyjnych, wyjść 

i wycieczek szkolnych; 

4) przekazane do dyspozycji pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 

5) prowadzenie dokumentacji szkolnej. 

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

2) przedstawiania dyrektorowi programu nauczania, który po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej może zostać dopuszczony do stosowania; 

3) wnioskowania do dyrektora o umożliwienie mu realizowania programu autorskiego, który 

przedstawia radzie pedagogicznej; 

4) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów; 

5) wyrażania opinii o ocenie zachowania swoich uczniów; 

6) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji dyrektora w przypadku 

konieczności zapewnienia uczniom opieki. 

 

§ 35 

 
1. Do zakresu zadań i obowiązków nauczyciela trenera należy w szczególności: 

1) stałe i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach 

i szkoleniach dotyczących uprawianej dyscypliny; 

2) coroczne przygotowanie, opracowanie i wdrażanie planów treningowych dla swojej grupy 

treningowej na podstawie programów szkoleniowych opracowanych przez polskie związki 

sportowe danej dyscypliny sportowej po zaakceptowaniu przez wicedyrektora szkoły; 

3) prowadzenie pełnej dokumentacji w postaci dziennika szkolnego z uwzględnieniem 

postępu umiejętności sportowych uczniów-zawodników; 

4) przygotowanie preliminarza finansowego i planu udziału w zawodach oraz kompleksowe 

rozliczanie finansowe zawodów sportowych i zgrupowań z udziałem zawodników swojej 
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grupy treningowej; 

5) opieka i nadzór nad zawodnikami swojej grupy treningowej podczas zawodów, zgrupowań 

i obozów sportowych; 

6) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogami, psychologiem 

i wychowawcami internatu; 

7) zachowanie stałych kontaktów z rodzicami swoich podopiecznych; 

8) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów-zawodników regulaminów obiektów 

sportowych; 

9) przekazywanie dyrekcji informacji o wynikach sportowych uczniów oraz umieszczanie ich 

na stronie internetowej szkoły; 

10) opiniowanie i rekomendowanie uczniów-zawodników do dalszego szkolenia 

sportowego po ukończeniu szkoły podstawowej. 

 

§ 36 
 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych 

i tekstowych, 

b) informowanie uczniów i nauczycieli o książkowych nowościach wydawniczych, 

c) poznawanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, 

d) wspieranie uczniów, nauczycieli w organizowaniu samokształcenia z użyciem 

różnorodnych źródeł informacji, 

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

informacji potrzebnych do przygotowania się do lekcji, 

f) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

g) zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury, 

h) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, specjalistom materiałów potrzebnych 

do zajęć, 

i) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej 

uczniów w szczególności poprzez konkursy czytelnicze, spotkania z autorami książek, 

wystawy; 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) gromadzenie i przygotowanie do udostępniania oraz udostępnianie podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów 

bibliotecznych niezbędnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

f) selekcja zbiorów, 

g) konserwacja zbiorów, 

h) organizacja księgozbioru podręcznego, 

i) przygotowywanie analizy stanu czytelnictwa w szkole na czerwcowe zebranie rady 

pedagogicznej, 

j) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki; 
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3) w zakresie współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi 

bibliotekami: 

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

ćwiczeniowe, 

b) (uchylony)  

c) (uchylony)  

d) (uchylony)  

e) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa, 

f) współpraca z bibliotekami na szczeblu miejskim i regionalnym 

g) (uchylony)  

h) udział w spotkaniach z pisarzami, 

i) (uchylony)   

 

§ 37 

 
Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy; 

3) pomoc w odrabianiu zadań domowych; 

4) tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajanie ich do samodzielnej 

pracy umysłowej; 

5) organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno 

w pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu; 

6) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym 

zakresie; 

7) tworzenie warunków do uczestnictwa w imprezach kulturalnych, organizowanie zajęć 

sportowych, gier i innych rozrywek oraz kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego; 

8) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów; 

9) współpraca z rodzicami i nauczycielami uczniów, a w miarę potrzeb również 

z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym; 

10) stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami. 

 
§ 38 

 
1. W szkole zatrudnia się pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeutę 

pedagogicznego, logopedę, doradcę zawodowego i nauczyciela współorganizującego 

kształcenie ucznia niepełnosprawnego. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań 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) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

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

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

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) koordynowanie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

3. Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności: 

1) dokonywanie diagnozy logopedycznej; 

2) tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby 

uczniów; 

3) działania w zakresie profilaktyki logopedycznej; 

4) prowadzenie terapii logopedycznej; 

5) motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne; 

6) wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji 

i kształtowanie pozytywnej samooceny; 

7) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy; 

8) prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej; 

9) utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, 

w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych; 

10) utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem; 

11) kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy 

do odpowiednich specjalistów. 

4. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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5. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane 

z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowywanie programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami 

opiekującymi się oddziałami, psychologiem lub pedagogami oraz koordynacja jego 

realizacji;  

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologa lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

6) realizowanie działań wynikających z programu realizacji doradztwa zawodowego. 

6. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia niepełnosprawnego należy 

w szczególności: 

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizacja 

zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie wspólnie z innymi 

nauczycielami, specjalistami; 

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej; 

3) z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

4) uczestnictwo, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

5) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

6) prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć 

rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. 

7. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,  

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
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dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, 

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – w zakresie opracowania i realizacji 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom, 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach 

o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

 

§ 39 
 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi 

uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się 

danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale z własnej 

inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub w przypadku 

rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy. 

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

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

5. Zakres zadań nauczyciela wychowawcy obejmuje sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami powierzonego oddziału, w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego uczenie się oraz przygotowanie 

do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) zapewnienie dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego 

dobra; 

3) planowanie i organizowanie we współpracy z uczniami i rodzicami różnych form życia 

zespołowego; 

4) koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonego 

oddziału; 

5) podejmowanie roli mediatora w sporach między uczniami oraz pomiędzy nimi a innymi 
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członkami społeczności szkolnej; 

6) obowiązki związane ze współdziałaniem z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki; 

7) zadania i obowiązki dotyczące wykonywania czynności administracyjnych, w tym 

prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. 

6. Wychowawca klasy realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, środowiska, ich potrzeb, 

możliwości i oczekiwań; 

2) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie niezbędnej pomocy specjalistycznej 

i materialnej; 

3) opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

4) ułatwianie adaptacji uczniom, szczególnie klas pierwszych, w środowisku rówieśniczym; 

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych oraz niepowodzeń szkolnych; 

6) wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w szkole i w społeczeństwie; 

7) realizację planu wychowawczego podczas zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym 

mu oddziale w celu dostosowania wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 

im pomocy w nauce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 

organizowania pracy; 

11) systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce, frekwencją na zajęciach; 

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych; 

13) podejmowanie we współpracy z rodzicami działań umożliwiających pożyteczne 

i wartościowe spędzanie czasu wolnego; 

14) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości; 

15) organizację indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami; 

16) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom; 

17) systematyczny kontakt z trenerami, interesowanie się sportowymi osiągnięciami uczniów 

klas sportowych. 

6.  Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych, w tym 

prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania powierzonego oddziału, w szczególności: 

1) prowadzenia dziennika elektronicznego; 

2) założenie i prowadzenie zgodnie z przepisami arkusza ocen dla każdego ucznia oddziału; 

3) wypisywanie świadectw uczniom na podstawie prowadzonej dokumentacji przebiegu 

nauczania; 

4) usprawiedliwianie nieobecności w szkole, analizowanie frekwencji, sporządzanie zestawień 

statystycznych; 

5) opracowanie planu pracy wychowawczej, wycieczek i imprez klasowych; 

6) dokumentowanie współpracy z rodzicami oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży; 

7) prowadzenie dokumentacji uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
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§ 40 
 

1. W szkole mogą działać zespoły przedmiotowe, samokształceniowe, wychowawcze lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. 

2. Dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony zespół nauczycieli 

do realizacji zadań szkoły określonych w statucie. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego 

zespołu. 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników 

szkoły. 

5. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły. 

6. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 

7. Przewodniczący, dwukrotnie w ciągu danego roku szkolnego, dokonuje podsumowania pracy 

zespołu, przygotowując sprawozdanie z jego pracy. 

8. Cele i zadania nauczycielskich zespołów samokształceniowych obejmują w szczególności: 

1) doskonalenie form pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

2) współpracę nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 

korelowania treści nauczania a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów 

nauczania i podręczników; 

3) opiniowanie programów nauczania przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

4) ewaluację realizowanych programów i ich modyfikację po każdym roku pracy; 

5) wspólne opracowanie szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego 

oraz sposobów badania wyników nauczania; 

6) analizę wyników próbnych egzaminów oraz egzaminu uczniów klas ósmych; 

7) formułowanie wniosków do dalszej pracy; 

8) przeprowadzanie innych przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym i wychowawczym, 

jak również wiążących się z obchodami świąt czy wydarzeń rocznicowych; 

9) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. 

9. W szkole funkcjonuje zespół wychowawczy. W jego skład wchodzą wychowawcy klas, 

pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel 

współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego, nauczyciele danego zespołu 

klasowego oraz wicedyrektor szkoły. 

10. Zadania zespołu wychowawczego: 

1) wymiana informacji na temat aktualnych sytuacji oraz problemów wychowawczych; 

2) wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych; 

3) planowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ocenianie jej 

efektywności; 

4) podejmowanie decyzji dotyczących zespołów klasowych oraz indywidualnych uczniów; 

5) wspólne planowanie działań o charakterze wychowawczym oraz rekreacyjnym. 

11. Wychowawca oddziału koordynuje pracę zespołu planującego i koordynującego udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

12. Zadania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obejmują w szczególności: 
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1) opracowanie (do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku 

roku szkolnego kształcenie w szkole podstawowej lub w ciągu 30 dni od dnia złożenia 

w szkole orzeczenia) indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 

po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, w zależności 

od potrzeb we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną; 

2) odbywanie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku, spotkań, w których mogą 

uczestniczyć: na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia 

– inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista; 

3) dokonywanie, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno- 

pedagogiczną, w tym specjalistyczną, nie rzadziej niż dwa razy w roku okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i, w miarę potrzeb, modyfikacji 

programu; 

4) umożliwienie rodzicom ucznia uczestnictwa w każdym spotkaniu zespołu, opracowaniu 

i modyfikacji programu oraz dokonaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 

5) przekazanie rodzicom kopii programu oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 

ucznia. 
 

§ 41 

 

1. W szkole zatrudnia się pracowników niepedagogicznych: 

1) głównego księgowego; 

2) kierownika gospodarczego; 

2a) kierownika hali sportowej; 

3) sekretarza szkoły; 

4) (uchylony)  

5) dietetyka; 

6) intendenta; 

7) kucharkę; 

8) pomoc kuchenną; 

9) woźną; 

10) szatniarkę; 

11) sprzątaczki; 

12) konserwatora. 

2. Zakres zadań głównego księgowego obejmuje w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) sporządzanie, przyjmowanie i archiwizowanie dokumentów w sposób zapewniający 

właściwy przebieg operacji finansowych; 

3) prowadzenie gospodarki finansowej i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi 

zgodnie z przepisami; 

4) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę, 

kontrasygnowanie umów; 

5) opracowywanie projektów planów finansowych; 

6) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych 
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i innych będących w dyspozycji jednostki; 

7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym; 

8) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej; 

9) zapewnianie terminowego egzekwowania należności i dochodzenia roszczeń spornych 

oraz spłat zobowiązań; 

10) odprowadzanie należności podatkowej od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne zgodnie z przepisami; 

11) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły 

dotyczących rachunkowości, a zwłaszcza: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów 

księgowych, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 

12) prawidłowe sporządzanie comiesięcznej cząstkowej deklaracji VAT jednostki; 

13) prawidłowe sporządzanie cząstkowej ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb 

rozliczenia podatku VAT; 

14) przekazywanie kwoty zobowiązania wynikającego z cząstkowej deklaracji VAT 

na rachunek bankowy UM; 

15) prawidłowe wystawianie faktur, not sprzedaży, faktur korygujących, not korygujących; 

16) przeciwdziałanie naruszeniu przepisów o dyscyplinie finansów publicznych 

17) wprowadzanie danych finansowo-księgowych do SIO. 

2a. Zakres zadań kierownika hali sportowej obejmuje w szczególności: 

1) wyznaczanie zdań i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych 

pracowników, organizowanie działalności poszczególnych stanowisk pracy; 

2) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz akceptacja wniosków urlopowych podległych 

pracowników; 

3) opracowywanie harmonogramów i zakresów pracy podległych pracowników w celu pełnej 

obsługi zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz imprez sportowych; 

4) zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami, regulaminami, zarządzeniami 

dyrektora oraz z zakresami zadań i obowiązków służbowych; 

5) odpowiedzialność za organizację pracy, zwłaszcza za zapewnienie bezpieczeństwa 

warunków pracy pracowników i uczestników zajęć oraz zabezpieczenie mienia obiektu 

i uczestników; 

6) przygotowywanie kalendarza imprez na dany rok; 

7) opracowywanie harmonogramów korzystania z obiektu; 

8) współpraca przy sporządzaniu umów z podmiotami korzystającymi z hali sportowej; 

9) współpraca przy organizowaniu imprez sportowych, udostępnianiu bazy sportowej 

obiektu: 

10) zapewnienie czynności i sprawności technicznej hali sportowej oraz sprzętu sportowo-
rekreacyjnego; 

11) dbałość o mienie i majątek placówki; 

12) dokonywanie zakupów wyposażenia, środków czystości do obiektu; 

13) dbałość o przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego o oraz zapewnienie porządku i prawidłowej 

organizacji pracy; 

14) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników 

obiektu oraz o kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy; 

15) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły. 
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3. Zakres zadań kierownika gospodarczego obejmuje w szczególności: 

1) przygotowanie dokumentów do zamówień publicznych; 

2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych; 

3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników administracji i obsługi; 

4) kompletowanie dokumentów pracowników administracji i obsługi oraz pracowników 

pedagogicznych uprawnionych do rent i emerytur oraz składanie ich w ZUS; 

5) prowadzenie spraw płacowych oraz pełnej dokumentacji wynagrodzeń osobowych 

dla pracowników administracji i obsługi oraz pracowników pedagogicznych przy pomocy 

programu „Płace”, w tym przygotowanie przelewów; 

6) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych składek ZUS; 

7) przesyłanie comiesięcznych deklaracji do ZUS wraz z raportami imiennymi, przy pomocy 

programu „Płatnik”, dokonywanie korekt, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS; 

8) rozliczanie z Urzędem Skarbowym deklaracji podatkowych; 

9) sporządzanie sprawozdań do GUS; 

10) zlecanie i nadzór nad remontami i naprawami dokonywanych na terenie szkoły; 

11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych; 

12) sporządzanie umów na roboty, zakupy, wynajem, itp.; 

13) kierowanie zespołem pracowników obsługi; 

14) prawidłowe wystawianie faktur sprzedaży, faktur korygujących, not korygujących, 

potwierdzanie odbioru faktur; 

15) uzgadnianie z głównym księgowym stanu wartości inwentarza na koniec każdego roku 

kalendarzowego; 

16) zabezpieczenie dokumentów i baz danych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych; 

17) wprowadzanie danych do SIO. 

4. Zakres zadań sekretarza Szkoły obejmuje w szczególności: 

1) obsługę sekretariatu a zwłaszcza: organizację właściwego obiegu dokumentów, 

przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, terminowe przekazywanie informacji 

służbowych dyrekcji, korzystanie z pieczęci i właściwe ich przechowywanie; 

2) sporządzanie sprawozdań oświatowych i GUS; 

3) prowadzenie zbiorów przepisów prawnych; 

4) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 

5) prowadzenie podręcznej składnicy akt; 

6) prowadzenie spraw kadrowych pracowników pedagogicznych, w tym przygotowywanie 

umów o pracę, ewidencji obecności, urlopów, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych 

pracowników, sporządzanie wniosków o emerytury; 

7) prowadzenie spraw uczniowskich, w tym monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego; 

8) prowadzenie dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

9) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji uczniów oraz innych dokumentów 

zgodnie z przepisami; 

10) wykonywanie innych zadań i prac dotyczących życia szkoły; 

11) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

12) wystawianie faktur sprzedaży, faktur korygujących, not korygujących; 

13) wykonywanie czynności za pomocą platformy ePUAP; 
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14) udzielanie informacji. 

5. (uchylony) 

6. Dietetyk wykonuje obowiązki dietetyka oraz obowiązki kasjera i zaopatrzeniowca, a jego 

zakres zadań to w szczególności: 

1) planowanie i układanie jadłospisów z dbałością o ich kaloryczność, racjonalność żywienia 

uczniów oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży; 

2) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania żywienia; 

3) podawanie na bieżąco intendentowi listy produktów żywnościowych zaplanowanych 

do sporządzania posiłków; 

4) koordynowanie pracy wszystkich pracowników kuchni i intendenta; 

5) kontrolowanie prawidłowego procesu przygotowywania posiłków; 

6) znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym 

z realizowania zadań i obowiązków służbowych w zakresie HACCP; 

7) prowadzenie dokumentacji HACCP; 

8) wypłacanie zaliczek pieniężnych upoważnionym pracownikom placówki oraz dbałość 

o terminowe rozliczanie się pracowników z udzielonych zaliczek; 

9) sporządzanie czeków gotówkowych i przelewów bankowych oraz podejmowanie gotówki 

z banku; 

10) przyjmowanie wpłat za żywienie od intendenta oraz innych wpłat do kasy 

i odprowadzanie przyjętych środków pieniężnych do banku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o rachunkowości; 

11) przestrzeganie instrukcji kasowej; 

12) sporządzanie raportów kasowych i prowadzenie dokumentacji związanej z operacjami 

kasowymi; 

13) zakup dla szkoły artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup sprzętu, mebli, 

odzieży i środków BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

14) prowadzenie dokumentacji ZFŚS. 

7. Zakres zadań intendenta obejmuje w szczególności: 

1) dokonywanie zakupów artykułów żywnościowych, przyjmowanie ich do magazynu 

na podstawie rachunków zakupu, właściwe magazynowanie i wydawanie zgodnie 

z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych; 

2) codzienne sporządzanie raportów żywieniowych oraz ścisłe przestrzeganie dziennych 

stawek żywieniowych; 

3) kontrola terminów przydatności do spożycia wszystkich zakupionych artykułów 

żywnościowych; 

4) wydawanie i rozchodowywanie towaru na podstawie zapotrzebowania żywnościowego 

sporządzonego przez dietetyka; 

5) prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych produktów żywnościowych w magazynie; 

6) sporządzanie dziennego i miesięcznego raportu zużycia artykułów wydawanych z magazynu 

oraz wymaganych rozliczeń do działu księgowości; 

7) comiesięczne kontrolowanie stanu zapasów magazynowych z kartoteką; 

8) przedkładanie rachunków na zakupiony towar głównemu księgowemu; 

9) pobieranie zaliczek pieniężnych na zaopatrzenie oraz prawidłowe i terminowe ich 

rozliczanie; 

10) prawidłowe przechowywanie oraz zabezpieczenie artykułów żywnościowych; 

11) utrzymywanie magazynu w należytym stanie sanitarno-porządkowym; 
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12) dokonywanie zakupów środków czystości oraz sprzętu dla potrzeb kuchni i świetlicy 

szkolnej; 

13) zlecanie napraw sprzętu kuchennego i świetlicowego; 

14) znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym 

z realizowania zadań i obowiązków służbowych w zakresie HACCP; 

15) koordynacja „Programu dla szkół” oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

rozliczenia dostaw wydanych warzyw, owoców i mleka w ramach tego programu; 

16) przyjmowanie wpłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej, prawidłowe 

ewidencjonowanie obrotu na podstawie kwitariuszy w zakresie operacji gospodarczych 

dotyczących żywienia oraz wpłacanie ich kasy głównej lub banku; 

17) sporządzanie miesięcznych rozliczeń z przyjętych wpłat za posiłki; 

18) sporządzanie wykazów uczniów objętych dofinansowaniem do żywienia w celu 

wystawienia faktur; 

19) bieżąca współpraca z instytucjami w zakresie opłat za żywienie uczniów oraz 

z dostawcami; 

20) pełnienie dyżurów w jadalni w trakcie wydawania posiłków. 

8. Zakres zadań kucharki obejmuje w szczególności: 

1) przestrzeganie przepisów bhp i wymogów sanitarnych; 

2) przyjmowanie z magazynu artykułów spożywczych do przyrządzania potraw; 

3) przygotowywanie potraw zgodnie z jadłospisem na dany dzień; 

4) nadzór nad higienicznym i estetycznym przygotowywaniem i wydawaniem posiłków; 

5) wydawanie porcjowanych potraw zgodnie z gramaturą; 

6) nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku naczyń i sprzętu kuchennego oraz stanem 

sanitarnym pomieszczeń kuchennych; 

7) kierowanie pracą kuchni, ustalanie zakresu codziennej pracy pomocy kuchennych; 

8) dopilnowanie noszenia czystej odzieży ochronnej przez personel kuchenny; 

9) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad blokiem żywieniowym oraz pobieranie prób 

pokarmowych dla potrzeb Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; 

10) wygaszanie wszystkich punktów gazowych i wyłączenie punktów elektrycznych 

po skończonej pracy; 

11) wykonywanie czynności związanych z systemem HACCP. 

9. Zakres zadań pomocy kuchennej obejmuje w szczególności: 

1) przygotowywanie posiłków według instrukcji kucharki; 

2) obróbka mięsa, jarzyn, owoców i innych artykułów spożywczych; 

3) wydawanie posiłków; 

4) zmywanie i wyparzanie naczyń kuchennych, mycie urządzeń, maszyn i sprzętu 

kuchennego; 

5) sprzątanie pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem; 

6) pranie fartuchów, ścierek kuchennych; 

7) utrzymywanie w czystości pomieszczenia jadalni w trakcie wydawania posiłków; 

8) wynoszenie odpadów pokonsumpcyjnych do odpowiednich pojemników oraz utrzymywanie 

w czystości miejsca przechowywania tych pojemników; 

9) wygaszanie wszystkich punktów gazowych i wyłączenie punktów elektrycznych 

po skończonej pracy; 

10) doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności; 

11) wykonywanie czynności związanych z systemem HACCP. 
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10. Zakres zadań woźnej obejmuje w szczególności: 

1) codzienne otwieranie budynku szkoły; 

2) sygnalizowanie czasu lekcji (dzwonki); 

3) wydawanie kluczy osobom upoważnionym; 

4) legitymowanie osób wchodzących do budynku szkoły; 

5) codzienne sprzątanie pomieszczeń sekretariatu, gabinetu dyrektora, wicedyrektorów, salki 

korekcyjnej; 

6) generalne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń w czasie ferii, wakacji; 

7) na koniec zmiany zabezpieczenie okien, kranów, drzwi, wygaszenie oświetlenia w tych 

pomieszczeniach; 

8) dbanie o czystość i ład portierni; 

9) utrzymywanie w czystości placu przed szkołą, wejścia do szkoły i korytarza na parterze; 

10) opróżnianie koszy znajdujących się przed budynkiem szkoły; 

11) dbanie o systematyczny wywóz nieczystości; 

12) zgłaszanie konserwatorowi zauważonych uszkodzeń sprzętu, urządzeń, mebli i innych; 

13) w okresie zimowym odśnieżanie wejścia – od drzwi wejściowych do szkoły do bramy 

wyjazdowej wraz z wejściem do szkoły od ul. Słowackiego oraz posypywanie oblodzonej 

nawierzchni piaskiem. 

11. Zakres zadań szatniarki obejmuje w szczególności: 

1) otwieranie i zamykanie pomieszczeń szatni uczniowskich oraz stały nadzór nad nimi; 

2) po każdej przerwie lekcyjnej zamiatanie korytarzy i schodów; 

3) codzienne, dokładne sprzątanie pomieszczeń szatni, korytarza szatni, schodów 

prowadzących do szatni; 

4) sprzątanie pomieszczeń księgowości i logopedy, na koniec zmiany zabezpieczenie okien, 

kranów, drzwi, wygaszenie oświetlenia w tych pomieszczeniach; 

5) generalne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń w czasie ferii, wakacji; 

6) zgłaszanie konserwatorowi zauważonych uszkodzeń sprzętu, urządzeń, mebli i innych; 

7) sprzątanie terenu przy wejściu do szkoły od strony ul. Słowackiego (wewnątrz 

ogrodzenia); 

8) zamiatanie, grabienie liści; 

9) dbanie o czystość wokół kontenera na odpady; 

10) dbanie o czystość i ład portierni. 

 

12. Zakres zadań sprzątaczki obejmuje w szczególności: 

1) codzienne sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń szkoły, w tym sanitariatów; 

2) codzienne opróżnianie koszy; 

3) generalne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń w czasie ferii, wakacji; 

4) dbanie o czystość i ład w portierni; 

5) na koniec zmiany zabezpieczenie okien, kranów, drzwi, wygaszenie oświetlenia; 

6) utrzymywanie w ładzie i porządku posesji szkolnej (wewnątrz ogrodzenia), w tym 

zamiatanie i grabienie liści; 

7) dbanie o czystość wokół kontenera na odpady. 

13. Zakres zadań konserwatora obejmuje w szczególności: 

1) przeprowadzanie bieżącej konserwacji, drobnych napraw i remontów w budynku szkoły 

niewymagających kwalifikacji specjalistycznych; 

2) kontrola, bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych; 
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3) konserwacja i naprawa ogrodzenia posesji szkolnej; 

4) wymiana żarówek i świetlówek; 

5) koszenie trawników i żywopłotu, grabienie liści na posesji szkolnej; 

6) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń sportowych. 

14. Szczegółowy przydział zadań opracowuje Dyrektor. 

 
§ 42 

 
1. Szkoła stwarza warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę poprzez: 

1) podmiotowe traktowanie każdego ucznia i poszanowanie jego godności osobistej; 

2) zapewnienie opieki na zajęciach obowiązkowych, rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, rewalidacyjnych 

oraz innych zajęciach edukacyjnych; 

3) układanie rozkładów lekcji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowia i higieny pracy; 

4) systematyczne omawianie zasad ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz 

przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową; 

5) właściwą opiekę w czasie organizacji zajęć, imprez, wycieczek poza terenem szkoły, 

a także obozów naukowych i sportowych; 

6) spędzanie przerw pod nadzorem nauczycieli, także na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają 

na to warunki atmosferyczne; 

7) powiadamianie rodziców w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia ucznia o konieczności 

odebrania go przez nich ze szkoły; 

8) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

9) dyżury pielęgniarki szkolnej, odpowiednie wyposażenie apteczek pierwszej pomocy; 

10) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej i umożliwienie korzystania ze stołówki 

szkolnej; 

11) wyposażenie pomieszczeń w sprawne sprzęty dostosowane do wzrostu uczniów 

i rodzajów zajęć; 

12) używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych; 

13) zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych oraz dostępu do wody 

pitnej; 

14) systematyczne przypominanie uczniom zasad bezpieczeństwa; 

15) opracowanie uwzględniających warunki bezpieczeństwa regulaminów i procedur, w tym 

korzystania z pływalni oraz organizacji dowozu uczniów; 

16) podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem za pośrednictwem 

Internetu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, 

w szczególności poprzez instalowanie i aktualizowanie oprogramowania 

zabezpieczającego; 

17) monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. 

2. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy 

realizują poprzez: 

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych; 

2) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

3) niepozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć; 
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4) kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na zajęciach; 

5) należytą opiekę nad młodzieżą na wycieczkach i obozach, imprezach szkolnych 

i pozaszkolnych, podczas dowozu do obiektów sportowych, w których odbywają się 

zajęcia, i na ich terenie; 

6) opracowanie procedur zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych; 

7) przestrzeganie przepisów BHP oraz obowiązujących w szkole procedur postępowania. 

3. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć inni pracownicy szkoły 

są obowiązani do: 

1) zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe zachowanie; 

2) uniemożliwienie dostępu do pomieszczeń, w których uczniowie mogliby być narażeni 

na niebezpieczeństwo; 

3) zgłaszanie wszelkich usterek technicznych kierownikowi gospodarczemu. 

4. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy szkoły zawiadamiają 

dyrektora. 

 

 
 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 
 

§ 43 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu prze ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 
§ 44 

 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
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6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

§ 45 

 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3)  ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5)  ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 46 

 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów w czasie początkowych 

zajęć edukacyjnych oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca przekazuje rodzicom powyższe informacje w czasie pierwszego zebrania, 

poprzez udostępnienie linku do strony szkoły na której te informacje się znajdują. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (w czasie zajęć 

z wychowawcą) oraz ich rodziców (w czasie pierwszego zebrania) o kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach edukacyjnych oraz zachowaniu uczniów na bieżąco 

poprzez dziennik elektroniczny, ponadto w czasie spotkań z oraz podczas spotkań 

indywidualnych z inicjatywy nauczycieli oraz rodziców. 

§ 47 

 
1. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
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orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii; 

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

pedagogiczną w szkole; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych 

ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego i na zajęciach sportowych na podstawie tej 

opinii. 

 
§ 48 

 
1. Dyrektor zwalnia ucznia: 

1) z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii, a nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe 

jest zobowiązany do dostosowania wymagań do możliwości ucznia; 

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych lub informatyki, na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w punkcie 2), 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, 

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego 

ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki tego języka obcego 

nowożytnego. 

4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ustępie 3., posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 
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§ 49 

 
1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom po ich omówieniu przez nauczyciela i powinny zostać o 3 dni od przekazania do 

wglądu. Mogą być udostępniane także w czasie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami. 

Są one przechowywane w szkole do zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w 

danym roku szkolnym. 

5. Przekazywanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie odbywa się poprzez: 

1) zebrania z rodzicami – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego; 

2) (uchylony)  

3) prowadzenie dziennika elektronicznego przez nauczycieli uczących i wychowawcę; 

4) indywidualny kontakt w sposób ustalony wcześniej z rodzicami. 

 
§ 50 

 
1. 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 i wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania uczniów. 

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

4. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu 

(lub dużą część działu); 

2) testy; 

3) kartkówki; 

4) prace domowe; 

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

6) sprawdziany; 

7) wypowiedzi ustne; 

8) praca w zespole; 

9) testy sprawnościowe; 

10) prace plastyczne i techniczne; 
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11) działalność muzyczna. 

5. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

1) zrozumienie tematu; 

2) znajomość opisywanych zagadnień; 

3) sposób prezentacji; 

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna. 

6. W wypowiedzi ustnej (zarówno sprawdzającej przygotowanie ucznia do zajęć jak i w czasie 

nowej lekcji) ocenie podlega: 

1) znajomość zagadnienia; 

2) samodzielność wypowiedzi; 

3) kultura języka; 

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

7. Oceny ze sprawdzianów pisemnych ustala się, przeliczając liczbę zdobytych przez ucznia 

punktów w następujący sposób: 

1) 0 – 29% – niedostateczny 

2) 30 – 49% – dopuszczający 

3) 50 – 69% – dostateczny 

4) 70 – 84% – dobry 

5) 85 – 94% – bardzo dobry 

6) 95 – 100% - celujący 

7. Ocenę za pracę w grupie lub realizację projektu edukacyjnego może otrzymać cały zespół lub 

uczeń indywidualnie. Ocenie podlegają następujące umiejętności: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej; 

2) efektywne współdziałanie; 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról; 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; 

5) publiczna prezentacja rezultatów. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego i zajęć 

sportowych – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

10. W oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w ramach ustalonego 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są realizowane 

obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania. 

11. Uczniowie oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego otrzymują oceny 

bieżące i klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć sportowych. 

12. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagania, jakim 

będzie musiał sprostać. 

13. W tygodniu mogą się odbywać najwyżej d wa  sprawdziany, ale nie więcej niż 1  w ciągu 

dnia i trzy kartkówki w tygodniu. 

1) za pomocą sprawdzianu kontrolowane jest opanowanie przez ucznia wiadomości 

i umiejętności z zakresu jednego działu. 

2) za pomocą kartkówki trwającej nie dłużej niż 20 minut sprawdzane są wiadomości 

i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub jedna wybrana umiejętność. 

14. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny ze sprawdzianu do dwóch tygodni od jej 
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uzyskania. Uczniowie wracający z dwudniowych zawodów mogą być zwolnieni z prac 

pisemnych i odpowiedzi ustnej w pierwszym dniu po powrocie. 

15. Ocenianie bieżących osiągnięć edukacyjnych ucznia klasy I – III szkoły podstawowej 

przyjmuje formę: 

1) oceny oznaczonej cyfrą od 1- 6 wraz z opisem: 

a) 6 – wspaniale 

b) 5 -  bardzo dobrze 
c) 4 – dobrze 

d) 3 – wystarczająco  

e) 2 – słabo 

f) 1 - niezadawalająco 

2) krótkiej pisemnej lub ustnej oceny sporządzonej przez nauczyciela; 

3) znaczków motywujących, pieczątek; 

4) uznania, akceptacji dla pracy ucznia wyrażonych ustnie przez nauczyciela. 

16. Oceny bieżące i klasyfikacyjne począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się 

według następującej skali: 

1) stopień celujący – cel 6 

2) stopień bardzo dobry –  bdb 5 

3) stopień dobry – db 4 

4) stopień dostateczny – dst 3 

5) stopień dopuszczający – dp 2 

6) stopień niedostateczny – nd 1 

17. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących. 

18. Dopuszcza się stosowanie w dziennikach następujących zapisów: 

1) bz – brak zadania; 

2) np – nieprzygotowany do zajęć; 

3)  / - informacja o nieobecności ucznia na sprawdzianie/kartkówce (po uzupełnieniu 

zaległości zapis ten należy zmienić na ocenę). 

19. W dzienniku należy zamieścić informację, na podstawie której wychowawca będzie mógł 

ustalić, czego dotyczy dana ocena bieżąca i kiedy została wpisana. 

20. Sposoby rejestrowania i odnotowywania ocen: 

1) (uchylony); 

2) dziennik elektroniczny; 

3) zeszyt przedmiotowy w przypadku oceny za odpowiedź ustną. 

21. Ocena z religii i etyki jest ustalana w skali wskazanej w ustępie 16. 

22. Oceny: śródroczna i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

 
§ 51 

 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu: 

1) opinii nauczycieli uczących w danym, najpóźniej do dnia ustalenia ocen klasyfikacyjnych; 

2) opinii zespołu uczniów danego oddziału, potwierdzonej stosownym zapisem w dzienniku 

lekcyjnym; 

3) samooceny dokonanej przez ucznia. 
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3. Pozostali nauczyciele mają prawo składania propozycji podwyższenia lub obniżenia oceny 

zachowania wychowawcy oddziału do dnia ustalenia ocen klasyfikacyjnych. 

4. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie 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) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) (uchylony). 

5. Ocenę bieżącą zachowania w klasach I-III szkoły podstawowej ustala się według następującej 

skali”: 

1) 6- zawsze przestrzega zasad obowiązujących w szkole; 

2) 5- przestrzega zasad obowiązujących w szkole; 

3) 4- zazwyczaj przestrzega zasad obowiązujących w szkole; 

4) 3- rzadko przestrzega zasad obowiązujących w szkole; 

5) 2- bardzo rzadko przestrzega zasad obowiązujących w szkole; 

6) 1– nie przestrzega zasad obowiązujących w szkole. 

6. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej ocenę zachowania śródroczną i roczną 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe -  wz. 

2) bardzo dobre - bdb. 

3) Dobre - db. 

4) poprawne - popr. 

5) nieodpowiednie - ndp. 

6) naganne - ng. 

7. Uczeń otrzymuje oceny zachowania zgodnie z poniższymi kryteriami: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) we wszystkich sytuacjach szkolnych respektuje zasady współżycia społecznego 

i wartości ogólnoludzkie, 

b) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych, propaguje zdrowy styl życia, 

c) dba o honor i tradycje szkoły, 

d) dba o wygląd zewnętrzny, a jego strój nie budzi zastrzeżeń, 

e) prezentuje postawę godną naśladowania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

f) wyróżnia się wysoką wrażliwością na problemy społeczne oraz wysokim poziomem 

kultury osobistej, 

g) osiąga wyniki w nauce, wykorzystując w pełni swoje możliwości, 

h) jest przygotowany do zajęć, 

i) uważa i jest aktywny na zajęciach, 

j) wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań, 

k) na bieżąco (do 7 dni) usprawiedliwia nieobecności, 

l) nie spóźnia się na zajęcia; 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje postawę tolerancji i szacunku dla innych oraz cudzej własności, 

b) respektuje ustalone normy zachowania, 
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c) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych, nie stosuje używek, 

d) dba o honor i tradycje szkoły, 

e) dba o swój wygląd, jest czysty i starannie ubrany, 

f) jest taktowny i kulturalny, 

g) czynnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania, 

h) postępuje uczciwie, 

i) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

j) jest przygotowany do zajęć, uważa i pracuje na lekcjach, 

k) nie opuszcza zajęć bez ważnego powodu, 

l) nie ma celowych spóźnień, 

m) w razie zwrócenia uwagi zmienia swoje postępowanie; 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) szanuje innych, własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, 

b) przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych na terenie szkoły, nie korzysta z używek, 

c) dba o dobre imię szkoły, 

d) nie łamie zasad obowiązujących w stroju szkolnym i wyglądzie, 

e) wyróżnia się kulturą osobistą, dbałością o zdrowie własne i innych, 

f) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, 

g) sumiennie wykonuje powierzone zadania, ale nie przejawia własnej inicjatywy, 

h) postępuje uczciwie, a zdarzające się błędy naprawia, 

i) osiąga wyniki w nauce zgodne ze swoimi możliwościami, 

j) jest przygotowany do zajęć i stara się dobrze na nich pracować, 

k) na bieżąco (do 7 dni) usprawiedliwia nieobecności, 

l) zdarzają mu się spóźnienia, 

m) nie stosuje żadnych form przemocy; 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) stara się szanować innych i ich mienie, 

b) zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje 

zachowanie po zwróceniu mu uwagi, 

c) nie stosuje używek, 

d) zdarza mu się być niestosownie ubranym lub niedostatecznie dbać o higienę, 

e) zdarza mu się zachowanie nietaktowne lub brak panowania nad emocjami, ale poprawia 

swoje zachowanie po zwróceniu mu uwagi, 

f) czasami przejawia niską kulturę słowa, 

g) nie zawsze postępuje zgodnie z zasadą uczciwości w relacjach międzyludzkich, 

h) w nauce nie wykorzystuje całego swojego potencjału, 

i) bywa nieprzygotowany do zajęć, 

j) nie podejmuje dodatkowych działań, nie angażuje się w życie klasy, szkoły, 

k) ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych i zdarza się, że usprawiedliwia 

je nieterminowo, 

l) rzadko spóźnia się na zajęcia; 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie szanuje innych i nie dba o ich mienie, celowo dokonuje zniszczeń, 

b) łamie normy zachowania i zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

c) podejmuje próby używania środków uzależniających, 

d) przejawia agresję słowną i fizyczną, 
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e) swoim zachowaniem narusza dobre imię szkoły, 

f) w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasad uczciwości, dopuszcza się 

kradzieży, oszustwa, kłamstwa, 

g) uczy się poniżej swoich możliwości, 

h) nie pracuje na zajęciach, często jest do nich nieprzygotowany, 

i) przeszkadza innym na lekcjach lub zniechęca do podejmowania działań, 

j) ma liczne spóźnienia na zajęcia (15 w okresie), 

k) ma liczne (do 15 w okresie) nieusprawiedliwione godziny nieobecności, 

l) nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przestrzega reguł bezpieczeństwa ustalonych na terenie szkoły, zagraża sobie 

i innym, 

b) stosuje używki, 

c) jest wulgarny, agresywny, stosuje różne formy przemocy, 

d) podejmuje działania godzące w dobre imię szkoły, 

e) łamie zasady dotyczące ubioru w szkole, 

f) zachowuje się demoralizująco - swoim zachowaniem zniechęca innych uczniów 

do pracy i wywiera negatywny wpływ na rówieśników, 

g) lekceważy i łamie zasady obowiązujące w szkole oraz zasady współżycia społecznego; 

h) postępuje niezgodnie z zasadami uczciwości, kradnie, oszukuje, kłamie, 

i) uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości, 

j) nie przygotowuje się i nie pracuje na lekcji, 

k) nie angażuje się w działania na rzecz klasy i szkoły, 

l) nie reaguje na uwagi nauczyciela, nie wykazuje chęci poprawy, 

m) spóźnia się na zajęcia (powyżej 15), 

n) w czasie zajęć szkolnych samowolnie wychodzi z sali lub ze szkoły, 

o) uchyla się od obowiązku szkolnego, ma liczne, nieusprawiedliwione godziny 

nieobecności (powyżej 15 godzin), 

p) w jego sprawie miała miejsce interwencja Policji lub innych służb. 

8. Wychowawcy prowadzą dokumentację wychowawczą ilustrującą między innymi zachowanie 

ucznia. 

9. Spostrzeżenia w dzienniku elektronicznym może wpisać każdy nauczyciel. 

10. Uwagi w dzienniku elektronicznym dostępne dla rodziców i uczniów, zawierają: 

1) spostrzeżenia pozytywne; 

2) spostrzeżenia negatywne; 

3) informacje o karach i nagrodach; 

4) informacje o przygotowaniu ucznia do zajęć. 

12. Wychowawca na bieżąco dokonuje analizy wpisów i po konsultacji z nauczycielami 

uczącymi w oddziale ustala śródroczną i roczną ocenę zachowania. 

13. Podczas ustalenia rocznej oceny zachowania należy uwzględnić ocenę, którą uczeń otrzymał 

w pierwszym okresie. 

14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
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15. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

16. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z trybem 

i kryteriami jej ustalania jest ostateczna. 

 
§ 52 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

1) pierwszy do 31 stycznia lub do ferii zimowych, jeśli wypadły wcześniej; 

2) drugi od 1 lutego lub od pierwszego dnia po feriach zimowych, jeśli wypadły wcześniej, 

do zakończenia zajęć edukacyjnych, czyli do wakacji. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed terminem 

określonym jako koniec I okresu. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikację roczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed terminem 

określonym jako zakończenie zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

6. W klasach I-III ocena śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania 

są ocenami opisowymi. 

7. Ocenę śródroczną ucznia klasy I – III szkoły podstawowej publikuje się w dzienniku 

elektronicznym Librus. 

8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna przedstawiona jest w dzienniku zajęć, arkuszu ocen 

oraz na świadectwie ucznia. Uwzględnia ona poziom opanowania przez ucznia wiadomości 

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem zdolności. 

9. Roczne przewidywane oceny opisowe rodzic otrzymuje poprzez ich opublikowanie  

w dzienniku elektronicznym na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.  

10. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne w porozumieniu z wychowawcami oddziałów zobowiązani 

są do: 

1) pisemnego poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach 

niedostatecznych  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  przewidywanej  ocenie  nagannej 

zachowania z 30-dniowym wyprzedzeniem. Uczeń potwierdza podpisem odbiór 

informacji o przewidywanych ocenach i niezwłocznie zwraca ją, podpisaną przez 

rodziców, wychowawcy; 

2) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć 

edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie zachowania z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

Wychowawca informuje rodziców o wystawieniu oceny przewidywanej poprzez przesłanie 

wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus. Potwierdzeniem zapoznania się z oceną 

przewidywaną jest odczytanie wyżęj wymienionej wiadomości przez rodzica.  

Poinformowanie nie jest równoznaczne z ustaleniem danej oceny klasyfikacyjnej.  

3) ustalenia oceny klasyfikacyjnej na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną. 
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§ 53 

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu w okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły. 

3. Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, 

muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, gdzie egzamin klasyfikacyjny ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów 

prawnych) ucznia nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

6. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który 

kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą 

oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić 

do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu stanowiącego załącznik do arkusza ocen ucznia dołącza się odpowiednio 

pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą 

informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

 
§ 54 

 
1. Egzamin poprawkowy, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, może zdawać uczeń, 

który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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2. Zadania do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel uczący danego ucznia. 

3. Zakres i stopień trudności zadań obejmuje wymagania edukacyjne do uzyskania wszystkich 

ocen klasyfikacyjnych. 

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

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. 

7. Protokół z egzaminu poprawkowego zawiera wszystkie elementy właściwe dla protokołu 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji. 

 
§ 55 

 
1. Warunkiem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania jest: 

1) nieunikanie prac pisemnych w ciągu roku szkolnego, a w przypadku wychowania 

fizycznego i zajęć sportowych systematyczny udział w tych zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej; 

2) poprawienie, w ustalonym z nauczycielem terminie, każdej oceny niedostatecznej z pracy 

pisemnej podsumowującej dział; 

3) korzystanie na bieżąco z prawa do poprawienia każdej niezadowalającej ucznia oceny 

z pracy pisemnej podsumowującej dział; 

4) przestrzeganie zapisów statutu i regulaminów szkoły dotyczących obowiązków i praw 

ucznia. 

2. Tryb  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane,  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) aby uzyskać wyższą ocenę klasyfikacyjną, rodzic lub opiekun prawny ucznia kieruje 

do dyrektora pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem i składa ją w ciągu trzech dni od daty 

otrzymania informacji o ocenie przewidywanej; 

2) w przypadku zajęć edukacyjnych uczeń pisze sprawdzian przygotowany przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia; 

3) w przypadku oceny zachowania wychowawca dokonuje ponownej analizy zachowania 

ucznia; 
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4) ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku powyższego postępowania, nie może być niższa 

od przewidywanej odpowiednio przez nauczyciela lub wychowawcę. 

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

4. Sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega, i odbywa się 

najpóźniej na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

 
§ 56 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania, nie później jednak niż w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej do 5 dni od daty 

zgłoszenia zastrzeżenia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu; 

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

klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 

komisji. 
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§ 57 

 
1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców szkoła może udostępnić do wglądu dokumentację 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności przeprowadzanego w wyniku wniesionych zastrzeżeń, protokół z prac komisji 

rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Dokumentacja, o której mowa powyżej, udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły 

w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły. Nie może być ona 

wynoszona ze szkoły ani też nie mogą być sporządzane jej kopie. Z dokonanego wglądu 

sporządza się adnotację. 

 
§ 58 

 
1. Każdy uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 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 

ucznia. 

2. Na wniosek rodziców i 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 lub II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne 

pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

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. 

 
§ 59 

 
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

lub klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję 

z wyróżnieniem. 

3. Laureat albo finalista olimpiady przedmiotowej czy też laureat konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest uprawniony do zwolnienia z egzaminu 

ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

4. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza 
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tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

 

Rozdział 7 

Uczniowie szkoły 

 
§ 60 

 
1. Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów 

oświatowych i niniejszego statutu. 

2. Uczniowie szkoły mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia przy zachowaniu higieny pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania; 

4) wolności sumienia i wyznania; 

5) udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych zgodnie 

ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami; 

6) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny; 

8) pomocy w rozwiązywaniu trudności w nauce; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych i sprzętu; 

10) współtworzenia życia szkoły poprzez działalność samorządową, zgłaszanie propozycji, 

wyrażania opinii, inicjowanie działań na forum klasy lub samorządu szkolnego; 

11) swobody zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

12) indywidualizacji procesu nauczania uwzględniającego możliwości, stan zdrowia oraz stan 

emocjonalny wywołany przypadkami losowymi; 

13) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

14) 5 dni na nadrobienie zaległości z powodu dłuższej niż tydzień usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole; 

15) (uchylony); 

16) korzystania ze szkolnego telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły w przypadku 

konieczności pilnego kontaktu z rodzicami. 

 
§ 61 

 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły a w szczególności: 

1) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego człowieka 

2) dbać o honor i tradycje szkoły, godnie ją reprezentować; 

3) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej 

i nie używać wulgaryzmów; 

4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, treningach i życiu szkoły; 

5) rzetelnie przygotowywać się do zajęć oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie; 

6) na bieżąco uzupełniać braki wynikające z absencji; 

7) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych w zeszycie usprawiedliwień 

w terminie 7 dni od dnia przyjścia do szkoły; 

8) przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do nauczycieli, innych pracowników 

szkoły i uczniów; 
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9) dbać o sprzęt szkolny, pomoce, ład i porządek w szkole; 

10) przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych, urządzeń rejestrujących 

i odtwarzających dźwięk oraz obraz a także innych urządzeń telekomunikacyjnych 

(również słuchawek), w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

(również prowadzonych poza szkołą) oraz w czasie przerw międzylekcyjnych 

i przejazdów autobusem (chyba że wyżej wymienione urządzenia mają być użyte jako 

pomoc dydaktyczna w czasie zajęć po wyraźnym wcześniejszym poleceniu nauczyciela); 

11) nosić na terenie szkoły strój zgodnie z zasadami określonymi w § 62; 

12) dbać o schludny i skromny wygląd (czyste i wyprasowane ubranie, brak makijażu 

i drogiej biżuterii); 

13) zmieniać obuwie po wejściu do szkoły i zostawiać je wraz z wierzchnim okryciem 

w szatni; 

14) przestrzegać regulaminów i procedur obowiązujących w szkole, w szczególności 

regulaminu pomieszczeń szkolnych, zasad bezpieczeństwa w szkole, regulaminów 

uczestnictwa w wycieczce szkolnej, obozie sportowym, zielonej szkole; 

15) nie nosić żadnej biżuterii na zajęcia sportowe; 

16) zachowywać się odpowiedzialnie w trosce o swój rozwój, życie i zdrowie własne 

i kolegów; 

17) szanować przekonania i własność innych osób, w tym własność intelektualną; 

18) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

 
§ 62 

 
1. Codzienny strój szkolny powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi normami 

oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny. 

2. Codzienny strój szkolny nie powinien zawierać: 

1) bluzek/sukienek z odsłoniętymi ramionami, dużym dekoltem, odsłaniających brzuch; 

2) zbyt krótkich bluzek/sukienek/spodni – dopuszczalna długość minimalna do połowy uda; 

3) ubrań prześwitujących; 

4) napisów lub symboli propagujących antywartości, prześmiewczych, aroganckich, 

obrażających uczucia innych. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać codziennej higieny, wyglądać czysto i schludnie. 

4. Uczniowie szkoły nie noszą biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu – dopuszczalne łańcuszki, 

medaliki, delikatne wisiorki, małe kolczyki w uszach – niedopuszczalna jest jakakolwiek 

biżuteria na zajęciach sportowych. 

5. W budynku szkolnym obowiązuje codzienna zmiana obuwia na czyste i bezpieczne 

w użytkowaniu obuwie zastępcze na płaskiej podeszwie – zabrania się noszenia butów 

na wysokim obcasie, traperów, glanów, klapek, itp. 

6. Strój galowy obowiązujący w szkole: 

1) dla dziewcząt: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica/spodnie; 

2) dla chłopców: biała bluzka koszulowa, czarne lub granatowe spodnie lub garnitur. 

7. Strój galowy obowiązuje w czasie: 

1) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

2) egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej; 

3) uroczystości ogólnoszkolnych i pozaszkolnych; 
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4) oficjalnych wyjść; 

5) konkursów zewnętrznych; 

6) imprez okolicznościowych.  

 

§ 63 

 
1. Uczniom szkoły nie wolno: 

1) samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się zajęcia, oraz terenu szkoły w czasie 

zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych; 

2) samowolnie opuszczać obiektów sportowych podczas treningów; 

3) agresywnie się zachowywać; 

4) stosować przemocy fizycznej i psychicznej; 

5) palić papierosów, spożywać alkoholu i używać środków odurzających; 

6) kłamać; 

7) kraść; 

8) przeklinać, stosować obraźliwych gestów i słów; 

9) niszczyć, dewastować i przywłaszczać mienia szkoły; 

10) naruszać dóbr innych osób, w tym przy użyciu Internetu. 

2. (uchylony). 

3. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany 

do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. 

4. W przypadku zniszczenia, dewastacji lub przywłaszczenia mienia szkoły (np. książek, sprzętu 

sportowego, komputerowego, itp.) wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem 

oraz powiadamia rodziców o zaistniałym incydencie. 

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone / zdewastowane przez ich 

dziecko mienie szkoły. 

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za przywłaszczone przez ich dziecko mienie 

szkoły. 

 
§ 64 

 
1. Uczeń może zostać ukarany za niestosowanie się do norm i zasad obowiązujących w szkole. 

2. Określa się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy lub trenera; 

2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona indywidualnie określonemu uczniowi; 

3) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, treningach, reprezentowania 

szkoły na zewnątrz, a w przypadku ucznia-sportowca skreślenie z listy członków kadry 

szkolnej i uczestników obozu szkoleniowego; 

4) przeniesienie do równoległej klasy w szkole. 

3. Gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły 

lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub nauki, dyrektor może zastosować środek 

oddziaływania wychowawczego w postaci: 

1) pouczenia, 

2) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, 

3) przeproszenia pokrzywdzonego, 

4) przywrócenia stanu poprzedniego, 

5) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 
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              Rodzaj kary jest uzależniony od rangi popełnionego przewinienia. 

4. Od kary można się odwołać do dyrektora szkoły na piśmie za pośrednictwem wychowawcy 

klasy, trenera, rady rodziców, samorządu uczniowskiego w terminie 3 dni od momentu jej 

nałożenia. 

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni roboczych. 

6. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

7. Dyrektor szkoły i wychowawca zawiadamiają rodziców i ucznia o nagrodach i karach. 

 
§ 65 

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

o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy zmiana środowiska wychowawczego może 

korzystniej wpłynąć na postawę ucznia. 

2. Wniosek wymaga pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

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

1) notorycznie łamie on przepisy prawa szkolnego; 

2) otrzymał kary przewidziane w prawie szkolnym; 

3) stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

4) zachowuje się w sposób zagrażający zdrowiu i życiu uczniów; 

5) dopuszcza się łamania prawa, w szczególności: kradzieży, wymuszania, zastraszania, 

rozbojów. 

 

§ 66 

 
1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi w formie pisemnej, do dyrektora 

szkoły, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, 

jeśli uznają, że te prawa zostały naruszone; 

2) skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia. 

2. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni, od dnia wpłynięcia 

skargi do sekretariatu szkoły. 

3. W trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię pedagoga, 

w tym pedagoga specjalnego, wychowawcy oddziału, nauczycieli, innych uczniów oraz ich 

rodziców. 

4. Dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie. 

5. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej naruszenia praw ucznia jest ostateczna. 

6. W przypadku złożenia skargi przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora 

jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału 

klasy, do której uczęszcza uczeń. 

§ 67 

 
1. Uczniowie szkoły mogą zostać nagrodzeni w szczególności za wysokie wyniki w nauce oraz 

szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, pracę na rzecz 

szkoły lub środowiska, wzorowe zachowanie, pomoc koleżeńską, wolontariat, pracę 

w samorządzie uczniowskim. 

2. Określa się następujące rodzaje nagród: 
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1) książki, nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców lub inną instytucję; 

2) dyplomy uznania, listy gratulacyjne; 

3) puchary, statuetki,  

4) stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

5) wpis do Złotej Księgi. 

6) nagroda Najlepszy z Najlepszych dla uczniów kończących szkołę podstawową 

3. Nagrody mogą być przyznawane przez następujące osoby: 

1) Dyrektora szkoły; 

2) wychowawcę; 

3) trenera; 

4) nauczycieli ucznia. 

4. O przyznaniu nagrody powiadamia się pisemnie lub ustnie rodziców ucznia. 

 
§ 68 

 
1. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody: 

1) wniosek na piśmie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 2 dni roboczych 

od przyznania nagrody; 

2) zastrzeżenie ma formę wniosku ucznia lub rodziców do dyrektora szkoły; 

3) wniosek zawiera uzasadnienie, czyli podanie powodu, dla którego jest składany. 

2. Dyrektor szkoły po rozpoznaniu sprawy w terminie 7 dni roboczych odpowiada pisemnie 

na zastrzeżenie. 

3. Stanowisko dyrektora szkoły jest ostateczne. 

4. W przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia wychowawca oddziału 

powiadamia o tym fakcie rodziców ucznia. 

 

 
Rozdział 8 

Przyjmowanie uczniów do szkoły 

 
§ 69 

 
1.  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia osiemnastego roku życia. 

2. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

3. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w szkole. 

4. Na wniosek rodziców dyrektor może podjąć decyzję o spełnianiu przez dziecko obowiązku 

szkolnego poza szkołą. 

5.  Dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w szkole po odbyciu rocznego przygotowania 

przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę 

w szkole. 

6.  Jeżeli dziecko sześcioletnie nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego, niezbędna 

jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
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podstawowej. 

7. Do klasy I szkoły sportowej przyjmuje się dzieci na podstawie wniosku stanowiącego 

załącznik do uchwały Rady Miasta po spełnieniu następujących warunków: 

1) posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim 

o zdolności do uprawiania danego sportu; 

2) pisemna zgoda rodziców; 

3) uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej. 

8. Kryteria przyjęć do szkoły oraz rodzaje dokumentów wymaganych od kandydatów określa 

Uchwała Rady Miasta Oświęcim. 

9. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie 

Prezydenta Miasta Oświęcim. 

10. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor. 

 
Rozdział 9 

§ 70 

Klasy gimnazjum (uchylony) 

 
Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

 
§ 71 

 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i pieczęcie szkoły zawierają nazwę szkoły. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 72 

 
1. Szkoła posiada patrona i sztandar, który wprowadza na ważne uroczystości szkolne, lokalne, 

państwowe o charakterze historyczno – patriotycznym. 

2.  Szkoła posiada swoje tradycje, organizuje akademie, spektakle teatralne oraz uroczyste apele 

i spotkania z okazji: 

1) inauguracji roku szkolnego; 

2) pasowania na ucznia; 

3) Dnia Edukacji Narodowej; 

4) Dnia Patrona; 

5) Narodowego Święta Niepodległości – 11 Listopada; 

6) rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau; 

7) święta Konstytucji 3 Maja; 

8) pożegnania klas VIII; 

9) zakończenia roku szkolnego. 

3. W Dniu Dziecka i w Dniu Wiosny (21 marca) dla uczniów mogą zostać zorganizowane inne 

formy zajęć edukacyjno – sportowych. 

 
§ 73 
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1. Postanowienia statutu obowiązują całą społeczność szkoły. 

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek jednego z organów szkoły. 

3. Zmiany są uchwalane przez radę pedagogiczną zwykłą większością głosów. 

 


