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Rozdział 1

Postanowienia wstępne

Podstawy prawne:

— Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,
1985,  2169; z 2017 r. poz. 60) [Ustawa o systemie oświaty];

— Ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) [Prawo
oświatowe];

— Ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) [Przepisy wprowadzające];

— Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379; z 2017
r. poz. 60) [Karta Nauczyciela];

— Przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty;

— Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział 2

Nazwa i typ Szkoły

§ 1

1. Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Olszynach, zwana dalej „Szkołą”,
jest  niepubliczną  ośmioletnią  szkołą  podstawową  o  uprawnieniach  szkoły  publicznej,
w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ukończenie Szkoły
umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:
1) czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
2) pięcioletnim technikum;
3) trzyletniej branżowej szkole I stopnia;
4) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. 

2. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Olszynach.
3. Siedziba Szkoły: 32-831 Olszyny 57.
4.  Szkoła  wchodzi  w skład  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach z  siedzibą  w:  
   32-831 Olszyny 57.
5. Osobą prowadzącą Szkołę jest Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynach
   z siedzibą w: 32-831 Olszyny 57.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.
7. Szkoła nie ma ustalonego obwodu.
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§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Olszynach;
2) nauczycielach  –  należy  przez  to  rozumieć  nauczycieli  zatrudnionych  w  Szkole

Podstawowej w Olszynach;
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 w Olszynach;
5) osobie  prowadzącej  –  należy  przez  to  rozumieć  Stowarzyszenie  im.  Ks.  Lucjana

Morawskiego w Olszynach;
6) organowi  sprawującemu  nadzór  pedagogiczny  –  należy  przez  to  rozumieć

Małopolskiego Kuratora Oświaty;
7) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
8) prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Rozdział 3

Cele i zadania Szkoły

§ 3
1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat.  Składa się z:

1) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV – VIII.

2. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny,
poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

3. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, al-
truizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i bu-
dowanie  relacji  społecznych,  sprzyjających  bezpiecznemu rozwojowi  ucznia  (rodzina,
przyjaciele);

2) wzmacnianie  poczucia  tożsamości  indywidualnej,  kulturowej,  narodowej,  regionalnej
i etnicznej;

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

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowa-
nia i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
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7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętno-
ści, 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 zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu spo-
łecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejęt-
ności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

4. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.
5. Celami edukacji w klasach IV-VIII są:

1) wyposażenie uczniów na każdym przedmiocie w wiadomości i umiejętności umożli-
wiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;

2) rozbudzenie  u  uczniów  zamiłowania  do  czytania  oraz  zwiększenie  aktywności
czytelniczej uczniów;

3) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
4) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia,  stosownie do jego po-

trzeb i możliwości.

6. Cele  kształcenia  dla  poszczególnych  przedmiotów  w  klasach  IV-VIII  są  określone  w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

§ 4
1. Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do

wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

2. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając in-
dywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

3. Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji eduka-

cyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz pozna-
wanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycz-
nym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągło-
ści procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających
się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

3) wspieranie:
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a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umy-
słowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów za-
bawy, nauki i odpoczynku,

b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia
przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się,

4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do po-
ziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz
uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób niehar-
monijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne in-
dywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca
poczucie  wartości,  zaspokajająca  potrzebę  poczucia  sensu  aktywności  własnej
i współdziałania w grupie;

6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł infor-
macji i nowoczesnych technologii;

7) organizacja zajęć:

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wy-
wołujących  zaciekawienie,  zdumienie  i  radość  odkrywania  wiedzy,  rozumienia
emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicz-
nego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie ekspery-
mentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie proble-
mów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym
etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,

c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do
poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fi-
zyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia
z dzieciństwa w wiek dorastania,

e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest ro-
dzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwija-
nie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez
dziecko na danym etapie rozwoju,

f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współ-
tworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniają-
cych możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju
dziecka,

g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możli-
wość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrod-
niczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz
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zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako
istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym
krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także za-
baw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percep-
cji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,

8) organizacja przestrzeni edukacyjnej:

a) ergonomicznej,  zapewniającej  bezpieczeństwo  oraz  możliwość  osiągania  celów
edukacyjnych i wychowawczych,

b) umożliwiającej  aktywność  ruchową i  poznawczą dzieci,  nabywanie  umiejętności
społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej  poczucie bezpie-
czeństwa,

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości,
umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wy-
nikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego,

9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uzna-
nymi przez rodziców za źródło istotnych wartości,  na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

10) systematyczne  uzupełnianie,  za  zgodą  rodziców,  realizowanych  treści  wychowaw-
czych o nowe zagadnienia,  wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.

4. Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:

1) rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie i dbanie
o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie
się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;

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

3) kształcenie umiejętności  sprawnego wykorzystywania narzędzi  matematyki  w życiu
codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

4) wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie
kompetencji czytelniczych;

5) zapewnienie  warunków  do  kształcenia  wiedzy  i  umiejętności  wynikających  z
poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania;

6) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do
rozwiązywania  problemów z wykorzystaniem metod i  technik wywodzących się  z
informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi
oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów;

7) kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenie do zachowań higienicznych,
bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
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8) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;

9) wzmacnianie  poczucie  tożsamości  narodowej,  przywiązania  do  historii  i  tradycji
narodowych,  przygotowanie  i  zachęcanie  do  podejmowania  działań  na  rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

10) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
11) ukierunkowanie  procesu  wychowawczego  na  podmiotowe  traktowanie  ucznia,  na

wartości,  które  wyznaczają  cele  wychowania  i  kryteria  jego  oceny,  a  wartości
skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji;

12) podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań zwią-
zanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci
i wydarzeń  z  przeszłości,  najważniejszymi  świętami  narodowymi  i  symbolami  pań-
stwowymi.

5. Cele  i  zadania  szkoły  uwzględniają  program  wychowawczo-profilaktyczny  szkoły,  o
którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe.

6. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 3 są realizowane poprzez:
1) właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania;
2) zatrudnianie  nauczycieli  zgodnie  z  wymaganymi  kwalifikacjami  merytorycznymi  i

przygotowaniem pedagogicznym;
3) organizowanie  zajęć  zgodnie  z  zachowaniem  zasad  higieny  pracy  umysłowej  i

zachowaniem równowagi miedzy nauką a wypoczynkiem;
4) respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania;
5) systematyczną współpracę z rodzicami.

7. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 4 są realizowane poprzez:
1) poprawne komunikowanie się językiem polskim podczas zajęć z uczniami;
2) wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
3) upowszechnianie  przez  nauczycieli  korzystania  z  metod  i  form informatycznych  i

internetu podczas kształcenia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
8. Zadania opiekuńcze realizuje Szkoła Podstawowa z uwzględnieniem przepisów bezpie-

czeństwa i higieny, a w szczególności:                                                     
1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel
prowadzący zajęcia, dlatego zobowiązany jest do:

a. systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć. Dostrzeżone zagrożenia
(np. pęknięte i  rozbite szyby‚ odsłonięte przewody elektryczne,  ostre  przedmioty,
uszkodzony  sprzęt i narzędzia) musi albo sam usunąć albo niezwłocznie zgłosić kie-
rownictwu szkoły,

b. sprawdzania obecności uczniów na każdej lekcji,
c. nauczyciel wychowania  fizycznego dostosowuje wymagania  i formę zajęć do możli-

wości fizycznych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą być ase-
kurowani przez nauczyciela. Nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności nauczycie-
la): kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu skoczni wzwyż,

d. aktywnego pełnienia dyżurów na korytarzu szkolnym 15 minut przed rozpoczęciem
zajęć i w czasie przerw śródlekcyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem,
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2) wychowawcy klas I - III zobowiązani są do przebywania ze swo-
imi podopiecznymi przez cały czas ich pobytu w szkole;

3) podczas przerw, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dy-
żurujący  według  ustalonego  harmonogramu,  a  nad  uczniami  przebywającymi  na  sali
gimnastycznej czy boisku sportowym – nauczyciele wychowania fizycznego;

4) zasady sprawowania opieki podczas zajęć i imprez odbywają-
cych się poza terenem Szkoła Podstawowa oraz wycieczek przedmiotowych i krajo-
znawczo - turystycznych określa regulamin wycieczek;

5) Szkoła utrzymuje stały kontakt z Wojnickim Centrum Medycz-
nym (pielęgniarką);

6) upoważniony przez dyrektora pracownik obsługi szkoły powi-
nien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu
pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę
osobę do dyrektora;

7) nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie za-
wiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamio-
na przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

9. W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła:
1. zatrudnia  specjalistów  (psychologów,  logopedów,  terapeutów,  oligofrenopedagogów,

surdopedagogów);

2. dostosowuje sprzęty i pomieszczeń szkolne do niepełnosprawności uczniów;

3.  zapewnia wyposażenie w pomoce dydaktyczne uwzględniające potrzeby specjalne uczniów;

4.  dostosowuje programy nauczania do indywidualnych możliwości niepełnosprawnego ucznia;

5. indywidualizuje proces edukacyjny, polegający na wykorzystywaniu w procesie edukacyjnym
potencjału dziecka oraz bazowaniu na jego zainteresowaniach i zdolnościach;

6. stosuje specjalne metody pracy, dostosowane do psychofizycznych możliwości ucznia;

7.  organizuje zajęcia specjalistyczne np. z rewalidacji indywidualnej wynikające z orzeczenia.

10. Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez:

1) zwiększenie aktywności fizycznej uczniów,

2) propagowanie zdrowego stylu życia, 

3) przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia,

4) zapobieganie urazom i wypadkom,

5) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

6) poprawę sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności.

§ 5
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1. Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniowi  w  Szkole  polega  na

rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych
ucznia  oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia  i
czynników  środowiskowych  wpływających  na  jego  funkcjonowanie  w  Szkole,  w  celu
wspierania  potencjału  rozwojowego  ucznia  i  stwarzanie  warunków jego  aktywnego  i
pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom dzieci i nauczycielom
polega  na  wspieraniu  rodziców  i  nauczycieli  w  rozwiązywaniu  problemów
wychowawczych i  dydaktycznych oraz rozwijaniu  ich umiejętności  wychowawczych w
celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.

4. Korzystanie  z  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  Szkole  jest  dobrowolne  i
nieodpłatne oraz udzielane na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela uczącego, pedagoga,
poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor.
6. Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  Szkole  udzielają  dzieciom  nauczyciele  oraz

specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. W Szkole  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  jest  udziela  w  trakcie  bieżącej  pracy

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających

kompetencje  emocjonalno-społeczne  oraz  innych  zajęć  o  charakterze
terapeutycznym;

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów
klas VII i VIII;

7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.

8. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  rodzicom  i  nauczycielom  polega  na
organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) organizowanie  wspomagania  Szkoły  w  zakresie  realizacji  zadań  polegających  na

zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) ustalanie  form  udzielania  pomocy,  okresu  jej  udzielania  oraz  wymiaru  godzin,  w
których poszczególne formy będą realizowane;

3) informowanie  niezwłocznie  w  formie  pisemnej  rodziców o  ustalonych  dla  ucznia
formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze
godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

10. Nauczyciel  i  wychowawca  udzielają  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  trakcie
bieżącej pracy z uczniem. 

11. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
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1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji,  zainteresowań
i uzdolnień  dzieci  oraz  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  i  trudności  w
funkcjonowaniu  dzieci,  w  tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających  funkcjonowania
dzieci i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów
w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającej

na celu rozpoznanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I – III deficytów kompe-

tencji  i  zaburzeń  sprawności  językowych oraz ryzyka wystąpienia  specyficznych
trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień.
12. Do  zadań  wychowawcy  w  zakresie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

należy:
1) koordynowanie  pracą  zespołu  opracowującego  indywidualny  program edukacyjno-

terapeutyczny;
2) informowanie  nauczycieli  i  wychowawców  o  potrzebie  objęcia  dziecka  pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi
taką potrzebę;

3) planowanie  i  koordynowanie,  we  współpracy  z  nauczycielami  lub  specjalistami,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i
specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem;

4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
13. Przepisy ust. 1 – 12 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o po-

trzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte
w orzeczeniach lub opiniach. 

14. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1
pkt. 5 ustawy prawo oświatowe.

Rozdział 4

Organy szkoły

§ 6
Organami Szkoły są:

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

11



§ 7
1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego osoba prowadząca.

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określa osoba prowadząca.

3. Dyrektor w szczególności:

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem ust. 7; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-
zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowią-
cych; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpo-
wiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

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;

8) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organi-
zacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działal-
ność 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 albo higienistką szkolną,  lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udo-
stępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną  Szkole;

12) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły;

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pra-
cowników 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.

5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły; 
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2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej,  podjętymi w ramach jej
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami osoby prowadzącej i organu sprawują-
cego nadzór pedagogiczny; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodo-
wym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do reali-
zacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez Szkołę.

6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

7. W przypadku, gdy Dyrektorem jest osoba niebędąca nauczycielem sprawowanie nadzoru
pedagogicznego realizuje Wicedyrektor.

8. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodzi-
ców, rodzicami i  Samorządem Uczniowskim.

9. Szczegółowy przydział  zadań,  kompetencji  i  odpowiedzialności  Dyrektora ustala  organ
prowadzący.

§ 8
1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest orga-

nem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształ-
cenia, wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

3. W  skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą:  Dyrektor  i  wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni
w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem dorad-
czym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Peda-
gogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności orga-
nizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozsze-
rzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej mogą być organizowane, na wniosek osoby pro-
wadzącej Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogicznej, z inicjatywy Dyrektora albo
na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. 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. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły;

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopi-
niowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
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4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczo-profilaktycz-
nego Szkoły;

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawo-
wanego nad Szkołą przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pra-
cy Szkoły;

8) uchwalanie regulaminu swojej działalności.

7. 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  dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian. 

9. Do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

10. Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje Dyrektor.

11. Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzje  wynikające  ze  swoich  kompetencji  w  formie
uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Rady Pedagogicznej.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

13. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postę-
powania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.

14. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedago-
gicznej,  sposób głosowania,  formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań
Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Peda-
gogicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach”. Regulamin nie może być sprzeczny ze sta-
tutem.

§ 9
1. W Szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje ogół

rodziców uczniów Szkoły.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybra-
nych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wy-
bory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu pro-
wadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
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wszystkich sprawach Szkoły.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilak-
tycznego Szkoły:

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności  kształcenia lub wy-
chowania 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 w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pe-
dagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia progra-
mu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundu-
sze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

8. Rada  rodziców uchwala  „Regulamin  działalności  Rady  Rodziców Szkoły  Podstawowej
w Olszynach”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

9. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawi-
cieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 10
1. W Szkole działa  Samorząd Uczniowski,  zwany dalej  „Samorządem”. Samorząd tworzą

wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Zasady  wybierania  i  działania  organów  Samorządu  określa  „Regulamin  Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Olszynach” uchwalany przez ogół uczniów w gło-
sowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentanta-
mi ogółu uczniów.

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.

4. 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 stawiany-
mi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propor-
cji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zain-
teresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-
wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

5. Do kompetencji Samorządu należy:

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności;

2) wnioskowanie o  wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły
jednolitego stroju;

3) opiniowanie wzoru jednolitego stroju.

6. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określają przepisy § 19 sta-
tutu. 

§ 11
1. Zasady współdziałania organów Szkoły:

1) wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji i wza-
jemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach
swoich kompetencji;

2) rodzice i  uczniowie przedstawiają  wnioski  i  opinie  innym organom szkoły  poprzez
swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;

3) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrekto-
rowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protoko-
łowanych zebrań tych organów;

4) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych orga-
nów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej de-
cyzji w terminie 7 dni;

5) o sposobie załatwienia wniosku Dyrektor Szkoły informuje pisemnie zainteresowane
organy szkoły.

2. Dyrektor  Szkoły  zapewnia  bieżącą  wymianę  informacji  pomiędzy  organami  szkoły
o podejmowanych lub planowanych działaniach lub decyzjach.

§12
1. Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych.

2. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące pracy nauczycieli i pracowników nie-
pedagogicznych.

3. Dyrektor jest  mediatorem w sytuacjach konfliktowych.
4. Dyrektor dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
5. Dyrektor w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
6. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał organów szkoły sprzecznych z prawem,

powiadamiając o tym fakcie dany organ.
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7. Dyrektor o zawieszeniu uchwał Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego informuje
Radę Pedagogiczną w terminie do 2 dni. 

8. Rada Pedagogiczna w terminie do 2 dni opiniuje w formie pisemnej decyzję o wstrzyma-
niu wykonania uchwał Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

9. Dyrektor  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  Rady  Pedagogicznej  podjętych  niezgodnie
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:

1) konflikt pomiędzy uczniem a uczniem rozwiązuje w pierwszej instancji wychowawca
uczniów – dla uczniów tego samego oddziału;

2) konflikt pomiędzy uczniem a uczniem z różnych oddziałów rozwiązują w pierwszej in-
stancji wychowawcy uczniów;

3) konflikt  pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązuje w pierwszej instancji  wycho-
wawca ucznia;

4) konflikt pomiędzy wychowawcą a uczniem rozwiązuje w pierwszej instancji dyrektor;

5) konflikt  pomiędzy nauczycielami i  innymi pracownikami szkoły  rozstrzyga Dyrektor
Szkoły;

6) konflikt pomiędzy rodzicami a nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły rozstrzy-
ga Dyrektor.

Rozdział 5

Organizacja Szkoły

§ 13

Terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  przerw
świątecznych oraz ferii  zimowych i  letnich określają  przepisy  w sprawie organizacji  roku
szkolnego.

§ 14

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji  Szkoły.  Co zawiera  arkusz organizacji  szkoły  określają  szczegółowo
odrębne  przepisy  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania  w  sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

2. Arkusz organizacji  Szkoły opracowuje Dyrektor i  przedkłada do zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej  oraz  zakładowym organizacjom związkowym stosowanie  do przepisów,
o których mowa w ust. 1. 
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3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ  prowadzący.

§ 15

1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  Szkół  jest  oddział.  Uczniowie  w  jednorocznym
kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  uczą  się  wszystkich  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych przewidzianych planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku
w Szkole.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25.

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

4. Dyrektor  za  zgodą organu prowadzącego  Szkołę  na  wniosek  rady  oddziałowej  może
zwiększyć liczbę uczniów w oddziale nie więcej niż o 2.

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4,
w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela,  o którym mowa w art.  15 ust.  7 Prawa
oświatowego.

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze
zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

7. Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący.

8. Zasady  podziału  uczniów  na  grupy  podczas  niektórych  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych regulują odrębne przepisy.

9. Organizację  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy
dotyczące  organizacji  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  szkołach
publicznych.

10. Niektóre zajęcia  mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz między-
klasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

§ 16

1. 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.

2. Przerwy międzylekcyjne trwają co najmniej 10 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie
obiadu, która trwa 20 minut.

§ 17

1. Podstawową  formą  pracy  szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się
prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  w  czasie  od  30  do  60  minut,  zachowując  ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja
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plastyczna,  edukacja  społeczna,  edukacja  przyrodnicza,  edukacja  matematyczna,
informatyka, technika i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.
W przypadku  powierzenia  prowadzenia  zajęć  z  zakresu  języka  obcego  nowożytnego,
edukacji  muzycznej,  edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania fizycznego innym
nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania.

§ 18

Organizacja oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych
i specjalnych oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem orga-
nizacji nauczania i oceniania w tych klasach oraz organizację nauczania języka mniejszości na-
rodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub na-
uczanie prowadzi,  organizacja  wczesnego wspomagania  rozwoju dzieci,  jeżeli  szkoła  takie
wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zaję-
cia prowadzi.

§ 19

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

3. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć
edukacyjnych.

4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.

5. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą: 

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowywaniu spo-
tkań i występów;

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej;

4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego.

6. Do zadań Rady Wolontariatu należy:

1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;

2) analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadcze-
nia pomocy;

3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole. 

§ 20

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
jest potrzebna pomoc i wsparcie.

1. Uczniom którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy
i wsparcia Szkoła zapewnia:
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1)  możliwości  udziału  w  zajęciach  dydaktyczno-wyrównawczych,  rewalidacyjnych,
korekcyjno-kompensacyjnych i innych zajęciach specjalistycznych;

2) w razie potrzeby konsultacje w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej;

3) stałą opiekę pedagoga szkolnego;

4) posiłki w formie drugiego śniadania i obiadu;

5)  pomoc  materialną  przy  współpracy  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej
w Wojniczu lub innymi instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną. 

§ 21
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.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice
uczniów. 

3. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1)  gromadzenia  i  udostępniania  podręczników,  materiałów edukacyjnych i  materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi;
3)  rozbudzania  i  rozwijania  indywidualnych  zainteresowań  uczniów oraz  wyrabiania  i
pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów
należących  do  mniejszości  narodowych,  mniejszości  etnicznych  oraz  społeczności
posługującej się językiem regionalnym;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

4.  Pomieszczenie biblioteki umożliwia:
1) korzystanie ze zbiorów na miejscu w wydzielonym kąciku czytelniczym;
2) wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę;
3) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
4) korzystanie ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.

5. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy Szkoły, które pozwalają uczniom na korzystanie
z zasobów biblioteki przed jak i po lekcjach.

6. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:
1) włącza uczniów do pomocy przy oprawie książek;
2) bibliotekarz udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
3) zasięga opinii SU w sprawie zakupu książek;
4) dostosowuje organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności po-

przez umożliwienie im wypożyczenia książek na okres wakacji i ferii.
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7. W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami:
1) biblioteka udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów;
2) nauczyciele podczas realizacji programów nauczania informują uczniów o roli czytel-

nictwa w edukacji;
3) bibliotekarz przygotowuje i wypożycza materiały biblioteczne na lekcje lub inne zaję-

cia z uczniami;
4) współpracuje w zakresie świadomego wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

8. W zakresie współpracy z rodzicami oraz innymi bibliotekami:
1) zasięgnięcie opinii  w sprawie zakupu książek;
2) wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. 

9. Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy:
1) opracowanie katalogu elektronicznego;
2) korzystanie ze stron internetowych.

10. Do  zadań  biblioteki  w  zakresie rozbudzania  i  rozwijania  indywidualnych  zainteresowań
uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy:

1) organizowanie wystaw książek;
2) informowanie o nowych książkach w bibliotece; 
3) prowadzenie konkursów czytelniczych.

11. Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażli-
wość kulturową i społeczną uczniów należy:
1) organizowanie  wycieczek  eduka-

cyjnych;
2) organizowanie  spotkań  i  imprez

edukacyjnych;
3) gromadzenie  literatury  regional-

nej.
12. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z przepi-

sami rozporządzenie ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego
w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

13. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w Szkole.

14.  Biblioteka działa w oparciu o regulamin, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz, a za-
twierdza Dyrektor Szkoły.

15. Nauczyciel bibliotekarz jest materialnie odpowiedzialny za zbiory biblioteczne.

§ 22
1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.
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2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na
czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły i inne
okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole.

3. Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-
wychowawcze w szkole.

4. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb wychowanków.  
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie

nie może przekraczać 25.
6. Praca świetlicy ma na celu:

1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;
2) właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach:

a. zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce,
b. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
c. kształtowanie  nawyków kulturalnego  zachowania  się  w domu,  szkole  i  swoim

środowisku, 
d. wyrobienie  nawyków  kulturalnej  rozrywki,  uprawiania  sportu  oraz  pobytu  na

świeżym powietrzu. 
7. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające:

1)  potrzeby  edukacyjne  i  rozwojowe  dzieci  i  młodzieży  a  także  ich  możliwości
psychofizyczne w szczególności: 

a. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
b. zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
c. odrabianie lekcji.

8. 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) prowadzenie ewidencji dzieci oraz kontrola frekwencji uczniów;
5) współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu

braków dydaktycznych;
6) otoczenie opieką dzieci zaniedbanych wychowawczo. 

9. 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 czystość osobistą oraz porządek i estetyczny wygląd świetlicy;
5) poszanowanie sprzętu świetlicy, dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń;
6) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

10. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci na świetlicę określa regulamin Świetlicy.
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§ 23
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

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

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole  jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora  szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia

z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego. 

§ 24
1. Rodzice ucznia są obowiązani w szczególności do: 

1)  zgłoszenia  dziecka  do  szkoły  w  terminie  i  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w
regulaminie rekrutacji;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole;
4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
5)  informowania,  w terminie  do dnia  30 września  każdego roku,  dyrektora szkoły,
w obwodzie,  której  dziecko  mieszka,  o  realizacji  obowiązku  szkolnego  spełnianego
w szkole za granicą;
6) aktywnego wspierania dziecka i nauczycieli w procesie nauczania;
7)  aktywnej  i  ścisłej  współpracy  ze  szkołą  w  czasie  planowania  udzielania  dziecku
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału w zebraniach
z rodzicami.

2. Rodzice ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia
dyrektora szkoły są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych
w tym zezwoleniu.

3. Rodzice ucznia mają prawo do:
1)  zapoznania  się  z  zadaniami  i  zamierzeniami  dydaktyczno-wychowawczymi  i
opiekuńczymi szkoły w szczególności poprzez:
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a)  zapoznanie  przez  wychowawcę  oddziału,  do  którego  uczęszcza  dziecko,  na
pierwszym zebraniu z rodzicami w klasie I szkoły podstawowej ze statutem szkoły,
szkolnym programem profilaktyczno-wychowawczym, zasadami wewnątrzszkolnego
systemu oceniania, 
b)  zapoznanie  przez  wychowawcę  oddziału,  do  którego  uczęszcza  dziecko,  na
pierwszym zebraniu  z  rodzicami  w każdym roku szkolnym z  kalendarzem pracy
szkoły, planem  pracy szkoły, 
c) zapoznanie na początku każdego roku szkolnego przez nauczycieli  przedmiotu
z przedmiotowym systemem oceniania,

2)  wnoszenia  własnych  propozycji  do  planu  wychowawczego  oddziału,  do  którego
uczęszcza dziecko;

3)  uzyskiwania  informacji  o  potrzebie  objęcia  ucznia  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną,  a  następnie  uzyskania  pisemnej  informacji  o  ustalonych  dla  ucznia
formach,  okresie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  wymiarze
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

4) wyrażenia zgody lub odmowy korzystania przez dziecko z proponowanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;

5)  uzyskiwania  rzetelnej  informacji  na  temat  funkcjonowania  dziecka  w szkole:  jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od wychowawcy,
nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

6)  uzyskiwania  informacji  i  porad  w  sprawie  wychowania  swojego  dziecka  od
wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego lub specjalisty prowadzącego zajęcia z
dzieckiem;

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły Dyrektorowi szkoły, Radzie
Rodziców,  Samorządowi  Uczniowskiemu,  organowi  sprawującemu  nadzór
pedagogiczny nad szkołą oraz organowi prowadzącemu szkołę;

8)  dyskrecji  i  poszanowania  prywatności  w  czasie  omawiania  i  rozwiązywania
problemów dziecka;

9) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.
4.  Rodzice  ucznia,  wszystkie  sprawy  dotyczące  ich  dziecka  z  zakresu  nauczania,
wychowania i profilaktyki, mogą omawiać na terenie szkoły w terminach niezakłócających
nauczycielom realizacji  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  zajęć  opiekuńczych,  w tym
dyżurów  pełnionych  w  czasie  przerw  zgodnie  z  harmonogramem  lub  w  ramach
doraźnych zastępstw.
5.  Rodzice  ucznia,  wszystkie  sprawy  dotyczące  ich  dziecka  z  zakresu  nauczania,
wychowania i profilaktyki, powinni omawiać w następującej kolejności z:

1) nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem;
2) wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
3) pedagogiem, psychologiem;
4) Dyrektorem.

6.  Spotkania,  porady  i  konsultacje  dla  rodziców mogą  się  odbywać  w  szczególności
w formach:

1) rozmów indywidualnych: osobistych i telefonicznych;
2) korespondencji listownej: tradycyjnej i elektronicznej;
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3) zebrań z rodzicami i konsultacji w terminach ustalonych w kalendarzu pracy szkoły;
4)  szkoleń,  warsztatów,  konferencji  prowadzonych w szkole  lub poza szkołą  przez
nauczycieli,  wychowawców,  pedagoga,  psychologa,  innego  specjalistę  lub
przedstawiciela instytucji działającej na rzecz uczniów i ich rodziców.

7. Informacje o postępach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom na bieżąco przez
nauczycieli poprzez wpisywanie ocen bieżących na pracach pisemnych uczniów, zeszytu
przedmiotowego ucznia, do dziennika elektronicznego.
8. Informacje o bieżącej frekwencji i zachowaniu ucznia są przekazywane rodzicom na ich
prośbę lub z inicjatywy wychowawcy i nauczyciela.
9.  Inne,  niż  wymienione  w  ust.  6-7,  informacje  dotyczące  ucznia  są  przekazywane
rodzicom na ich prośbę lub z inicjatywy Dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga,
psychologa, pielęgniarki szkolnej lub innego specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem.
10. Informacje, o których mowa w ust. 7-9, są udzielane w formie: 

1) informacji ustnej przekazanej w bezpośredniej rozmowie z rodzicem dziecka; 
2) wglądu rodzica na konto dziecka w dzienniku elektronicznym; 
3) informacji pisemnej przekazywanej przez wychowawcę podczas zebrania z rodzicami
poświęconego analizie ocen bieżących w każdym półroczu.

11.  Informacje  o ocenach proponowanych  śródrocznych i  rocznych są  przekazywane
rodzicom w formie informacji pisemnej podczas zebrania poświęconego przekazaniu tych
informacji.  W  razie  nieobecności  rodzica  na  zebraniu,  wychowawca  przekazuje  te
informacje  za  pośrednictwem  dziecka,  chyba,  że  co  najmniej  jedna  z  ocen
proponowanych jest  stopniem niedostatecznym lub zachowaniem nieodpowiednim lub
nagannym. W takim przypadku wychowawca wysyła taką informację listem poleconym.
12. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie
nauczania,  wychowania  oraz  opieki,  dotyczących  ich  dzieci,  szkoła  nie  pobiera  od
rodziców żadnych opłat. 

§ 25
1. W Szkole  mogą  działać,  z  wyjątkiem  partii  i  organizacji  politycznych,  stowarzyszenia

i organizacje,  których  statutowym  celem  jest  rozszerzenie  i  wzbogacenie  form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 26
1. Stołówka  jest  miejscem  spożywania  posiłków  przygotowanych  przez  pracowników

kuchni  szkolnej  dla  uczniów  oraz  pracowników  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w
Olszynach.

2. Posiłki  wydawane  są  w  czasie  trwania  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych
podczas przerwy obiadowej 12.15 – 12.35.

3. Wysokość  opłat  za posiłki  dla  uczniów w stołówce szkolnej  określa  Dyrektor  szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości
kosztów  produktów  wykorzystanych  do  przygotowania  posiłku  oraz  kosztu
wynagrodzenia kucharki.
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5. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele pełniący
dyżur.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 27

1. W Szkole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują odręb-
ne przepisy.

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza Dyrektor. Dokument stanowi
załącznik do umowy o pracę.

§ 28

2. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podsta-
wowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  i opiekuńczą, w tym zadania
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie  zajęć  organizowanych
przez Szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego
człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą de-
mokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

6) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;

7) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się
dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszano-
waniem godności osobistej ucznia.

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym po-

ziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;
2) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie za-

jęć edukacyjnych;
3) sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania;
4) przestrzeganie  szczegółowych warunków i  sposobu oceniania,  w tym obiektywne,

systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;
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5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej;

6) dbanie o poprawność językową uczniów;
7) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
8) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach;
9) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach;
10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
12) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty;
13) udział w organizowanych przez Szkołę spotkaniach z rodzicami.

3. Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
określa § 5 ust. 11.

4. Nauczyciel odpowiada za:

1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania;

2) jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych;

3) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;

4) prawidłowy przebieg zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz systematyczne kontrolo-
wanie miejsca prowadzonych zajęć pod względem bhp;

5) powierzony sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne materialnie.

5. Nauczyciel ma prawo do:
1) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu na-

uczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pe-
dagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczni-
ków i innych pomocy naukowych;

2) pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na naj-
wyższym poziomie.

§ 29

1. W Szkole zatrudnia się pedagoga, psychologa i logopedę.

2. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1) prowadzenia badań działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidu-
alnych  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; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnic-
two w życiu Szkoły;
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3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpo-
znanych potrzeb;

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

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-
wania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkol-
nym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzy-
sowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możli-
wości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu okre-
ślenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przy-
czyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym ba-
rier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
Szkoły, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Do zadań pedagoga szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2, należy:

1) udzielanie porad i konsultacji;

2) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej. 

4. Do zadań psychologa szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2, należy:

1. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
2. współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

5. Do zadań logopedy szkolnego należy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu usta-

lenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komu-

nikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu okre-
ślenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przy-
czyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym ba-
rier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
Szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 30
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1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycie-
lowi 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:
1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub
2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub
3) na wniosek rodziców danego oddziału złożony pisemnie nie później niż do 15 wrze-

śnia, po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej.

4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich
potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

5. Do zakresu zadań wychowawcy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia;

4) właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji  dotyczącej powie-
rzonego oddziału;

5) współpracować z rodzicami celem wspólnego rozwiązywania problemów wychowaw-
czych;

6) współdziałać z nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

 7) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w oddziale; 
8) rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych problemów. 

6. Zadania wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej okre-
śla § 5 ust. 12.

7. Wychowawca  ma  prawo  korzystać  w  swojej  pracy  z  pomocy  merytorycznej
i metodycznej  ze strony poradni  psychologiczno – pedagogicznej,  nauczycieli,  doradcy
metodycznego oraz Dyrektora. 

§ 31

1. W Szkole zatrudnia się:

1) sekretarza Szkoły;

2) woźną;

3) konserwatora;

4) sprzątaczki.

2. Nawiązanie i rozwiązywania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach
wymienionych w ust. 1, dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu pracy.

3. Szczegółowy przydział zadań opracowuje Dyrektor.
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4. Do zakresu zadań pracowników wymienionych w ust. 1-4 w zakresie zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę na-
leży:

1) przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;
2) rzetelne wykonywania zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów.

§ 32

1. Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizo-
wanych przez Szkołę poprzez:

1) wyposażenie  pomieszczeń  do  nauki  w  ławki  i  stoliki  odpowiednie  do  wzrostu
uczniów;

2) używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych;

3) zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej,
boiska szkolnego oraz pracowni;

4) opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków bezpieczeń-
stwa; 

5) organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i przerwy obiadowej.

2. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i  wychowawcy
realizują w niżej określonych sposobach i formach:

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych;

2) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;

3) w klasach I-III nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje z uczniami także podczas prze-
rwy międzylekcyjnej; 

4) niepozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć;

5) kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na zaję-
ciach;

6) odprowadzanie do autobusu dzieci korzystających z odwozu.

3. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez
Szkołę inni pracownicy są obowiązani do:

1) zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie;

2) niewpuszczania  uczniów do kuchni,  kotłowni  oraz innych pomieszczeń,  w których
uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo.

4. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrek-
tora. 

§ 33

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII
w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji  edukacyjnych i  zawodowych
przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
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Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programo-
we, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej.

3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

2) poradniami specjalistycznymi;

3) pracodawcami;

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

4. Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział ro-
dziców uczniów.

5. Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny pro-
gram działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział
przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współ-
pracujących ze Szkołą.

6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego  realizuje  wyznaczony  przez  Dyrektora  nauczyciel.  W  roku  szkolnym
2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o pro-
gram przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

7. Do zadań nauczyciela realizującego zadania doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych wła-
ściwych dla uczniów klas VII i VIII;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w za-
kresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie  nauczycieli,  wychowawców i  innych specjalistów w udzielaniu  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:

1) na godzinach z wychowawcą;

2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;

3) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy;

4) podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych.

9. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:

1) w dniach otwartych szkół zawodowych;
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2) w  targach edukacyjnych.

10. Ponadto Szkoła:

1) upowszechnia informator o szkołach ponadpodstawowych;

2) gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek;

3) tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu.

§ 34
1. W Szkole tworzone są zespoły nauczycieli do realizacji zadań Szkoły określonych w sta-

tucie. W Szkole funkcjonują:

1) Zespół Wychowawców oddziałów klas IV – VIII;
2) Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej;
3) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych;
4) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych.

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powołuje Dyrektor. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek tego ze-
społu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji
określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli,  specjalistów i pracowników
Szkoły.  W pracach zespołu mogą brać udział  również osoby niebędące pracownikami
Szkoły.

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie
pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pe-
dagogicznej.

Rozdział 7

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 35
1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-
ziomu i postępów w opanowaniu przez 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 Podstawowej progra-
mów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia spo-
łecznego i norm etycznych.

5. 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;
6) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-

wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli  wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obo-
wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i do-

datkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3

ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4
Prawa oświatowego;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-
kacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i 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 trud-
nościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych

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

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyj-

nej z zajęć edukacyjnych.
8. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców

o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
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2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyj-
nej zachowania.

9. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany do-
stosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-
chofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia  oraz  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie  edukacyjno-
terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 prawa oświatowego;

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,  wskazującą  na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii  wymienionych w pkt. 1–3, który objęty jest
pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  w  Szkole  –  na  podstawie  rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 prawa oświatowego;

5) posiadającego  opinię  lekarza  o  ograniczonych  możliwościach  wykonywania  przez
ucznia  określonych  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach  wychowania  fizycznego  –  na
podstawie tej opinii. 

§36
1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wy-

chowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych za-
jęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

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

4. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedago-
gicznej,  w tym poradni  specjalistycznej,  zwalnia  do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka ob-
cego nowożytnego.

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie
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z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzecze-
nia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w doku-
mentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.

§ 37
1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przy-

padkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzi-

com. 
5. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania

wyników tych prac. 
6. Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 3 w szkole podczas ze-

brań, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą. Dopuszcza się
możliwość skserowania pracy pisemnej ucznia.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych zastrze-
żeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie Szkoły w obecności
pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę i adnotację o zapo-
znaniu się z udostępnioną dokumentacją. 

§ 38
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

2. I  okres  rozpoczyna się  pierwszego  powszedniego  dnia  września.  Termin zakończenia
I okresu i rozpoczęcia II ustala na początku roku szkolnego Dyrektor.

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem I okresu.

4. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w Szkole. 

§ 39
1. Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyj-

nego Rady Pedagogicznej informują uczniów ustnie o ustalonych przewidywanych rocz-
nych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej
informuje ustnie uczniów o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyj-
nych zachowania.

3. O przewidywanej  rocznej  niedostatecznej  ocenie  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych
oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są informo-
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wany ustnie lub pisemnie na miesiąc przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pe-
dagogicznej.

4. Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za pośrednictwem ucznia jego rodzi-
com. Rodzice są obowiązani  podpisać ten wykaz i  zwrócić  poprzez dziecko na drugi
dzień wychowawcy.

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 może być przekazany także poprzez wpis do dziennicz-
ka ucznia lub w formie elektronicznej, jeżeli rodzic wskazał adres poczty elektronicznej.

6. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych
i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą być także przekazane w trakcie zebrania
rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z wychowawcą. 

§ 40
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele pro-

wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną za-
chowania  –  wychowawca  po zasięgnięciu  opinii  nauczycieli,  uczniów danego  oddziału
oraz ocenianego ucznia.

2. Na tydzień przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji:

1) nauczyciele ustalają uczniom przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z danych zajęć edukacyjnych.

2) Wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – po zasię-
gnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

3. Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowa-
nia nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika lekcyjnego w ostatnią kolumnę przed
kolumną na wpisanie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

4. Oceny, o których mowa w ust. 3, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w § 43 ust. 1.
5. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 46.

§ 41
1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć eduka-

cyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6 (cel);

2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb);

3) stopień dobry – 4 (db);

4) stopień dostateczny – 3 (dst);

5) stopień dopuszczający – 2 (dop);

6) stopień niedostateczny – 1 (ndst).

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i  „‒” łącznie ze
stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.

3. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 5.
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4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen wpi-
suje się w pełnym brzmieniu.

5. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych.

6. Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  zajęć  edukacyjnych  ustala  się  w  oparciu
o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności.

§ 42
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawo-

we obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.  

3. W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala
się według następującej skali:
1) wzorowe – wz;
2) bardzo dobre – bdb;
3) dobre – db;
4) poprawne – pop;
5) nieodpowiednie – ndp; 
6) naganne – nag.

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

5. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują w ze-
szycie obserwacji uczniów danego oddziału, a wychowawca także w dzienniku lekcyjnym.

6. Roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  ustalona  przez  wychowawcę  jest  ostateczna
z zastrzeżeniem § 46.   

7. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:
1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;

2) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie
ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;

3) zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd,
ubiera się stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom;
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4) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach szkolnych  i międzyszkolnych, na szcze-
blu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim;

5) jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec rówieśników;

6) pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych – aktywnie włącza się w życie
szkoły;

7) szanuje godność własną i innych;
8) jest wzorem do naśladowania pod względem kultury osobistej – dba o kulturę języka.

8. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;

2) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie
ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;

3) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się
stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom;

4) włącza się w życie klasy i szkoły;

5) reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

6) troszczy się o kulturę języka i dba o estetykę otoczenia.

9. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;

2) systematycznie uczęszcza do szkoły, ma nie więcej niż 5 spóźnień na zajęcia szkolne,
a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;

3) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się
stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom;

4) respektuje obowiązujące w szkole regulaminy i według nich postępuje;
5) zachowuje się kulturalnie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek;
6) unika agresji, w pokojowy sposób rozwiązuje konflikty.

10. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) stara się spełniać wymagania szkolne i być systematycznym w nauce;

2) zazwyczaj stosuje zwroty grzecznościowe;

3) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych i kole-
gów;

4) nie bierze aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na
wyraźne polecenie nauczyciela;

5) wykazuje najczęściej  obojętny stosunek do problemów innych i tego, co się dzieje
w jego środowisku;

6) ujawnia chęć poprawy swojego postępowania, a stosowane środki zaradcze przyno-
szą oczekiwane rezultaty.

11. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) nie spełnia wymagań szkolnych i jest niesystematyczny w nauce;
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2) rzadko przestrzega zasad dobrego wychowania i rzadko używa zwrotów grzeczno-
ściowych;

3) opuszcza zajęcia i spóźnia się na nie, a o usprawiedliwieniach zapomina;

4) pobudza innych do negatywnych zachowań;
5) celowo i świadomie narusza normy szkolne;

6) wykazuje postawę egoistyczną i aspołeczną.

12. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) agresywnie zachowuje się w stosunku do innych osób;

2) dokonał lub dokonuje aktów wandalizmu, kradzieży, wymuszenia;

3) samowolnie opuszcza zajęcia  lekcyjne i  wagaruje,  nie usprawiedliwia opuszczonych
godzin lekcyjnych;

4) przejawia duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i sto-
sunku do nauczycieli, kolegów i przedmiotów, a podejmowane środki zaradcze nie
przynoszą pozytywnych rezultatów;

5) prowadzi niezdrowy i niehigieniczny styl życia, nie dba o środowisko naturalne;

6) świadomie niszczy mienie szkolne oraz przywłaszcza cudzą własność;

7) nadużywa  uczniowskich  praw,  demonstracyjnie  łamie  ustalone  zasady  regulaminu
szkolnego i wielokrotnie powtarza te same przewinienia.

13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
rozwojowe,  wychowawca uwzględnia  wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na
jego zachowanie.

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 43

Szczegółowe warunki oceniania, klasyfikowania i promowania w klasach I – III:

1. Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje, dokumentuje, dokonując zapisów:

1) w dzienniku lekcyjnym,
2) w wytworach pracy ucznia,
3) w zeszycie ucznia i ćwiczeniach.

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:
1) pochwały ustne,
2) symbole cyfrowe 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3. Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych :
1) celujący (cel) - 6
2) bardzo dobry (bdb) - 5
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3) dobry (db) - 4
4) dostateczny (dst) - 3
5) dopuszczający (dop) - 2
6) niedostateczny (ndst) - 1
7) w ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie + (plus) i – (minus).

a) celujący otrzymuje uczeń, który osiągnął wiedzę, opanował umiejętności, wykonał
określone zadanie z poszczególnych edukacji znakomicie na poziomie wykraczają-
cym poza wymagania zawarte w programie oraz wyróżnia się zdobytymi wiado-
mościami, zdolnościami na tle innych uczniów z klasy;

b) bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości, umiejętności bądź
wykonał określone zadanie z zakresu poszczególnych edukacji w pełnym zakresie
na poziomie bardzo dobrym określonym programem nauczania;

c) dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości, umiejętności lub wykonał
określone zadanie z poszczególnych edukacji  na poziomie dobrym określonym
programem nauczania;

d) dostateczny  otrzymuje  uczeń,  który  wykonał  zadanie  teoretyczne,  praktyczne,
opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych dziedzin edukacji o śred-
nim stopniu  trudności  określone programem nauczania na  poziomie  dość  do-
brym;

e) dopuszczający otrzymuje uczeń, który słabo opanował wiadomości i umiejętności
z poszczególnych dziedzin edukacyjnych. Z pomocą nauczyciela wykonuje zadania
i prace o niewielkim stopniu trudności;

f) niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności
określonych programem, źle wykonał konkretne zadanie bądź pracę z poszcze-
gólnych dziedzin edukacyjnych.

4. Przyjmuje się stosowanie pomocniczo znaków „+” i „-‘’ przy cyfrowym systemie ocenia-
nia. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym ocenę , która jest odzwierciedleniem
zdobytych wiadomości i umiejętności ucznia w trakcie nauki i stanowi podstawę do kon-
struowania oceny opisowej.

5. W klasach I-III  szkoły podstawowej śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocenę opisową redaguje się na podstawie
informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania. Gromadząc informacje na te-
mat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi kontrolno-
diagnostycznych takich jak:

1) sprawdziany,
2) testy kompetencji,
3) podręczniki,
4) zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń,
5) bieżącą obserwację ucznia.

7. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:
1) prace domowe,
2) wytwory pracy ucznia,
3) prace średnio i długoterminowe,
4) udział w konkursach.
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7. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.  3
uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wyma-
gań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjne-
go oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

8. Dokumentacja oceny opisowej składa się z:

1) elementów obserwacji pedagogicznej oraz osiągnięć postępów ucznia ze wszystkich
edukacji w obrębie edukacji wczesnoszkolnej, które wpisywane są w dzienniku lekcyj-
nym w postaci skali cyfrowej;

2) arkuszy ocen;

3) oceny opisowej rocznej na świadectwie i w dzienniku.

8. Ocenianie zachowania ucz. kl. I-III polega na rozpoznaniu przez nauczyciela stopnia re-
spektowania przez ucznia przyjętych zasad współżycia w klasie i szkole.
Ocena zachowania ma charakter opisowy.
Ocenę zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii  nauczycieli i uczniów.

9. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia pod-
czas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkol-
nych.     

10.  Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
4) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
5) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
6) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
7) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

11. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:
1) 6 - uczeń reprezentuje postawę wzorową,
2) 5 - uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą,
3) 4 - uczeń reprezentuje postawę dobrą,
4) 3 - uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą.

12. Kryteria oceny z zachowania:

1) 6 - Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe.
Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedli-
wione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kultu-
ralnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa brzydkich słów.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo
zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie
i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje. Zawsze dba i szanuje mie-
nie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Za-
wsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.
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2) 5 - Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nie-
obecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i tak-
townie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeń-
stwa. Jest koleżeński. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje
się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni po-
wierzone mu przez nauczycieli funkcje. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne.
Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

3) 4 - Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwy-
czaj usprawiedliwione. Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych
i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia
swoje  zachowanie  po zwróceniu  uwagi  przez  nauczyciela.  Zwykle  jest  koleżeński.
Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie
sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle su-
miennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje. Zwykle dba i sza-
nuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzy-
muje ład i porządek w miejscu pracy.

4) 3 - Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często
nieusprawiedliwione.  Uczeń  niegrzecznie  i  nietaktowanie  zwraca  się  do  dorosłych
osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest
niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach.
Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wy-
cieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuję się z powierzonych mu funkcji. Niszczy i nie
szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy
i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

13. Aby dzieci czuły, że nauczyciel codziennie obserwuje i ocenia ich zachowanie, wprowa-
dzono medale (złoty, srebrny, brązowy, czarny), które przypina się na tablicy zachowań:
1) złoty medal - 10 i więcej uśmiechów 6 (wzorowe)
2) srebrny medal - 7-9 uśmiechów 5 (bardzo dobre)
3) brązowy medal - 4-6 uśmiechów 4 (dobre)
4) czarny medal - 0-3 uśmiechów 3 (niewłaściwe)

14. Zdobyte przez uczniów medale (za każdy miesiąc) nauczyciel odnotowuje w dzienniku
w postaci symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3).

15. Uczeń klasy I-III Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

16.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy kla-
sy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opieku-
nów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły Pod-
stawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

17. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasię-
gnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
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18. Ocenę opisową roczną z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę opisową zachowania sporzą-
dza komputerowo i podpisuje wychowawca, którą można dołączyć do dziennika lekcyj-
nego.

§ 44

1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali okre-

ślonej w § 42. 
§ 45

1. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:

1) odpowiedź ustna;

2) recytacja;

3) zadanie klasowe;

4) pisemny sprawdzian wiadomości;

5) test pisemny;

6) praca domowa;

7) kartkówka;

8) ćwiczenia;

9) referat;

10) zadania praktyczne;

11) wytwory.

2. Zadania klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane
w Szkole przez dany rok szkolny, a po zakończeniu roku szkolnego mogą być przekazane
uczniowi. 

3. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
ustalonych przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

§ 46
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna oce-
na klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczący-
mi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. 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  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  –  przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfika-
cyjną zachowania  w drodze głosowania  zwykłą  większością  głosów -  w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w termi-
nie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego  rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.  W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie
same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c)  wskazany  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne
w danej klasie,

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pra-
cy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Oce-
na ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu po-
prawkowego, z zastrzeżeniem § 46 ust. 1.

 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwię-
złą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatko-
wym terminie wyznaczonym przez  Dyrektora szkoły.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z  zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 47

1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia:

1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności;

2) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;

3) realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

4) realizującego indywidualny tok nauki;

5) przechodzącego ze szkoły innego typu;

6) przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej
przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień za-
kończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjne-
go uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym termi-
nie wyznaczonym przez Dyrektora.

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

5. Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych.

6. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć eduka-
cyjnych,  z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia realizującego
obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego przebiegu określa rozporzą-
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dzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

§ 48

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczo-
nym przez Dyrektora, nie później niż do końca września. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 46.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy progra-
mowo wyższej i powtarza klasę.

6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w Szko-
le promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawko-
wego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są re-
alizowane w klasie programowo wyższej.

7. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.

8. Tryb i  formę przeprowadzania  egzaminu  poprawkowego,  skład  komisji  powołanej  do
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości przeprowa-
dzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu określa rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

§ 49
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy progra-

mowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w
szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedo-
statecznej.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co naj-
mniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyż-
szej z wyróżnieniem.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej  ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych za-
jęć.
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4.  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się
do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w poro-
zumieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami).

5. Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim
w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę kla-
syfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódz-
kim i ponadwojewódzkim  uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyj-
nej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.

6.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji  do kla-
sy programowo wyższej  i powtarza klasę. 

7. Uwzględniając  możliwości  edukacyjne ucznia szkoły  podstawowej i  Rada Pedagogiczna
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z  jednych obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych,  pod warunkiem,  że  te obowiązkowe zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze
szkolnym  planem  nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Rozdział 8

Uczniowie szkoły

§ 50

1. Uczeń ma prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zapewniających bezpieczeństwo, ochronę

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
2) właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia  zgodnie  z  zasadami  higieny  pracy

umysłowej;
3) zapoznania  się  z  programem nauczania,  jego treścią,  celami i  stawianymi wymaga-

niami,  w tym z  wymaganiami  edukacyjnymi,  kryteriami  oceniania  zachowania  oraz
sposobami i warunkami oceniania;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
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§ 51

2. Obowiązki ucznia:

1. Uczeń jest zobowiązany do należytego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych 
oraz aktywnego w nich uczestnictwa:

a) uczeń systematycznie przygotowuje się do odpowiedzi ustnych,
b) uczeń systematycznie i na bieżąco odrabia pisemne prace domowe,
c) uczeń aktywnie, na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
d) uczeń prowadzi starannie i systematycznie zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

(w przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany uzupełnić w/w zeszyty, przy-
swoić wiadomości i umiejętności z przedmiotu w możliwie najkrótszym czasie /
w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie/),

e) uczeń przynosi na lekcję podręczniki, zeszyty, inne potrzebne przybory i materia-
ły, pomoce szkolne oraz odpowiedni i stosowny strój na: lekcje wychowania fi-
zycznego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, a także zajęcia muzyczno-ruchowe.

2. Uczeń jest zobowiązany jest: nie spóźniać się na lekcje oraz:
1) uczeń nie opuszcza zajęć edukacyjnych bez podania ważnych i konkretnych powodów

(potwierdzonych przez rodzica),
2) uczeń stara się nie opuszczać zajęć, na których są planowane ważne prace klasowe

i sprawdziany (w razie nieobecności uczeń pisze je w najbliższym wyznaczonym przez
nauczyciela terminie i ustalonej formie).

3. Uczeń nie zakłóca lekcji i zajęć dydaktycznych przez niewłaściwe zachowanie (rozmowy,
wychodzenie z klasy), w uzasadnionych przypadkach zdrowotnych może częściej wycho-
dzić z klasy po wcześniejszym uzgodnieniu tego pomiędzy rodzicem a wychowawcą:
1) uczeń  kulturalnie  i  z  szacunkiem odnosi  się  do  nauczycieli  i  innych pracowników

szkoły,
2) uczeń kulturalnie i uprzejmie zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami,
3) uczeń używa zwrotów grzecznościowych,  wystrzega  się  wulgaryzmów i  przezwisk

w stosunku do kolegów i koleżanek,
4) uczeń na co dzień nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej.

4. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz używania wszelkich urządzeń elektronicznych słu-
żących do komunikowania się i nagrywania w szkole.
1) W razie konieczności uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie.
2) Podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych uczeń może używać telefonu komórkowe-

go, stosując się do reguł ustalonych przez kierownika wycieczki, wyjazdu.
3) W przypadku naruszenia przez ucznia powyższego zakazu nauczyciel zatrzymuje urzą-

dzenie elektroniczne i przekazuje je do depozytu w sekretariacie szkoły oraz infor-
muje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy. Wychowawca telefonicznie informuje
rodziców ucznia i zobowiązuje ich do osobistego zgłoszenia się po odbiór urządzenia.

5. Uczeń jest zobowiązany dbać o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzyć jej autorytet.
6. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać przepisy bhp oraz podstawowe zasady ruchu dro-

gowego.
7. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminu: pracowni komputerowej, pracowni języ-

kowej, biblioteki i czytelni, sali gimnastycznej i siłowni, świetlicy, stołówki szkolnej.
8. Uczeń jest zobowiązany do noszenia na co dzień w szkole stroju schludnego i czystego,

w dowolnym i stonowanym kolorze, bez obraźliwych napisów i wulgarnych obrazków.
Strój, w którym uczeń chodzi po szkole, nie może być przeźroczysty, a w zestawieniu
z resztą odzieży (spodniami lub spódnicą), ma zakrywać cały tułów. Strój powinien posia-
dać co najmniej krótki rękaw, a krótkie spodenki i spódnice odpowiednią długość.
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Ucznia obowiązuje noszenie stroju galowego w kolorystyce białej (bluzka/koszula), grana-
towej i czarnej (sukienka, spódnica, lub spodnie materiałowe) podczas uroczystości okre-
ślonych kalendarzem roku szkolnego.
Strój  galowy  pocztu  sztandarowego  jest  określony  w  ceremoniale.
Uczeń ma obowiązek przebywać na terenie Szkoły w obuwiu na jasnych spodach, na sali
gimnastycznej w obuwiu sportowym.

9. Uczeń powinien sumiennie wywiązywać się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkol-
nego oraz innych funkcji.

10. Uczeń powinien wystrzegać się szkodliwych nałogów.
11. Uczeń ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom, zaleceniom i ustaleniom orga-

nów statutowych Szkoły Podstawowej.
12. Uczeń może być zwolniony, przez wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia,

z obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych tylko na podstawie pisemnego lub
telefonicznego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).

13. Dłuższe nieobecności  ucznia  w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno – wychowaw-
czych  usprawiedliwia  wychowawca  na  podstawie  pisemnego  oświadczenia  rodziców
(prawnych opiekunów).

14. Uczniowie mogą brać udział w wycieczkach organizowanych przez Szkołę Podstawową
poza miejscowość będącą jej siedzibą oraz zawodach sportowych po uprzednim wyraże-
niu zgody przez rodziców (prawnych opiekunów) w formie oświadczenia pisemnego.

§ 52

1. Uczeń może być nagradzany:
1) pochwałą wychowawcy wobec całej klasy,
2) pochwałą wychowawcy na spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami),
3) pochwałą Dyrektora na apelu wobec wszystkich uczniów,
4) pochwałą Dyrektora na ogólnoszkolnym zebraniu rodzicielskim,
5) nagrodą rzeczową na zakończenie roku szkolnego, a ufundowaną przez Radę Rodzi-

ców.
6) stypendium za bardzo dobre wyniki i wybitne osiągnięcia.

2. Uczeń może być nagradzany za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
2) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
3) 100% frekwencji na zajęciach szkolnych,
4) wyróżniającą się pracę społeczną,
5) dzielność i odwagę.

3. Za wykroczenie ucznia przeciwko postanowieniom Statutu stosuje się następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) upomnienie lub nagana Dyrektora,
3) upomnienie lub nagana Dyrektora udzielana wobec uczniów Szkoły Podstawowej,
4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Szko-

ły Podstawowej na zewnątrz, do korzystania z niektórych form pomocy materialnej,
5) skreślenie z listy uczniów.

4. Skreślenie z listy uczniów może wystąpić, gdy uczeń:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
2) dopuszcza się częstych kradzieży,
3) z różnych przyczyn wchodzi w kolizję z prawem,
4) demoralizuje innych uczniów,
5) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły.
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5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

6. Od nałożonej kary uczniowi w terminie 3 dni przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicz-
nej za pośrednictwem Dyrektora.

7. W terminie do 7 dni Rada Pedagogiczna podejmuje stosowną decyzję. Decyzja Rady Peda-
gogicznej jest ostateczna.

8. Nagród oraz kar udzielają uczniowi z własnej inicjatywy wychowawca i Dyrektor lub na
wniosek wychowawcy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskie-
go – Dyrektor.

9. Szkoła Podstawowa ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

10. Skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku:
1) kradzieży lub niszczenia mienia,
2) palenia papierosów, picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie 

szkoły,
3) pośredniczenia, sprzedaży i spożywania narkotyków, 
4) przemocy psychicznej i fizycznej wobec innych osób,
5) demoralizacji innych uczniów.

11. Tryb skreślenia ucznia z listy szkoły:

1) Skreślenie ucznia z listy może nastąpić na wniosek wychowawcy klasy lub innego na-
uczyciela jeśli podejmowane wcześniej zaradcze środki wychowawcze nie przyniosły
pozytywnych rezultatów. O skreśleniu ucznia z listy decyduje Dyrektor po zaopinio-
waniu przez Radę Pedagogiczną oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.

2) Wychowawca ma obowiązek zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o za-
grożeniu skreśleniem ucznia z listy szkoły.

3) Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić swoją opinię na posiedzeniu Rady Peda-
gogicznej.

4) Nauczyciel może złożyć do Dyrektora wniosek z pisemnym uzasadnieniem o skreśle-
nie ucznia z listy.

5) Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej w formie głosowania.
6) Dyrektor wydaje decyzję.

12. Tryb odwołania od kary

1) Uczeń (rodzice lub prawni opiekunowie) ma prawo odwołania od decyzji w sprawie
skreślenia  z  listy  uczniów do Małopolskiego Kuratora Oświaty,  za pośrednictwem
Dyrektora, który wydał skarżona decyzję.

2) Odwołanie powinno  być wniesione na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania
przez ucznia decyzji. 

3) Dyrektor Szkoły po otrzymaniu odwołania ma możliwość powtórnego zbadania spra-
wy i zastanowienie się w świetle żądań i wyjaśnień zawartych w odwołaniu nad prawi-
dłowością decyzji i jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może
wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Na wydanie nowej
decyzji Dyrektor ma 7 dni. Od nowej decyzji uczniowi również przysługuje odwołanie.
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4) Dyrektor Szkoły po otrzymaniu odwołania, jeśli nie zachodzi przypadek (pkt. 3) obo-
wiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy (decyzje Dyrektora, kserokopia
protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia ze Szkoły listę
członków  Rady  Pedagogicznej  Szkoły  oraz  listę  obecności  w  czasie  podejmowania
uchwały, opinię Samorządu Uczniowskiego oraz aktualny Statut Szkoły) do Kuratora
Oświaty w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołanie otrzymał. Obowiązek przesła-
nia odwołania ciąży na Dyrektorze również wówczas, gdy jego zdaniem odwołanie jest
z jakichkolwiek przyczyn niedopuszczalne lub gdy wniesiono je po terminie.

5) wniesienie odwołania przez ucznia od nałożonej na niego kary powoduje zawieszenie
jej wykonania do czasu wydania decyzji rozstrzygającej.

§ 53

Przyjmowanie uczniów do szkoły:

1. O przyjęciu uczniów do szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.

2. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Szkoły, ro-
dzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisu ustawy Prawo oświato-
we oraz regulamin rekrutacji.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 54

Warunki  stosowania  sztandaru szkoły,  godła  szkoły  oraz  ceremoniału  szkolnego  reguluje
odrębny regulamin.

§ 55

1. Szkoła używa pieczęci okrągłych – małej i dużej.

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

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odręb-
ne przepisy. 

4. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.

5. Dyrektor po nowelizacji  statutu opracowuje ujednolicony tekst  statutu i  publikuje  na
stronie internetowej Szkoły.

Statut został nadany przez Zarząd Stowarzyszenia im. Ks. L. Morawskiego

            Uchwałą Nr 01/06/2017 i znowelizowany przez Radę Pedagogiczną uchwałą

            Nr 8/2018 z dnia 10.09.2018 r.
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	1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali:
	1) stopień celujący – 6 (cel);
	2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb);
	3) stopień dobry – 4 (db);
	4) stopień dostateczny – 3 (dst);
	5) stopień dopuszczający – 2 (dop);
	6) stopień niedostateczny – 1 (ndst).
	2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „‒” łącznie ze stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.
	3. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 5.
	4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen wpisuje się w pełnym brzmieniu.
	5. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych.
	6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala się w oparciu o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności.

