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Rozdział 1 

Nazwa i typ Szkoły  

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich wchodzą  

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich, zwana dalej 

„Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkoła podstawową, w której w ostatniej klasie 

przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Szkoła ma siedzibę w Rokicinach Podhalańskich w dwóch budynkach o numerach 156 

i 13. 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Raba Wyżna, która ma siedzibę w Rabie 

Wyżnej 41. 

4. Szkoła ma ustalony obwód Uchwałą NRXXIX/235/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 

28 marca 2017 r., jest to miejscowość Rokiciny Podhalańskie. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach 

Podhalańskich, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha 

w Rokicinach Podhalańskich oraz Gminne Przedszkole im. Świętej Rodziny;  

2) Szkole – należy przez to rozumieć szkołę, której nazwę podano w ust.1; 

3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Rokicinach Podhalańskich; 

4) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Rokicinach Podhalańskich realizujących zajęcia w Szkole 

Podstawowej im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich wchodzącej w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich; 

5) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Rokicinach Podhalańskich;  

6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława 

Czecha w Rokicinach Podhalańskich wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich; 

7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka  

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem rodzica(ów) 

uczniów; 

8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Raba Wyżna;  

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

Kuratora Oświaty w Krakowie; 
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10) prawie oświatowym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

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

2. W stemplu nagłówkowym umieszczamy: 

1) pełną nazwę Szkoły; 

2) adres (z nr budynku i nr kodu pocztowego); 

3) nr REGON Szkoły; 

4) nr NIP Szkoły. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, 

wychowania  i opieki oraz organizacji pracy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 3 

1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i składa się z: 

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

2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII. 

2. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu: 

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

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania   

i budowanie 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, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 

świat; 

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

edukacji; 
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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 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego 

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

3. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. 

4. Celem edukacji w kl. IV-VIII jest: 

1) kształtowanie komunikowania się w języku polskim na każdym przedmiocie; 

2) kształtowanie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

3) rozwijanie kompetencji czytelniczych; 

4) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia; 

5) edukacja zdrowotna; 

6) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych; 

7) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów 

w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie; 

8) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia zawodu; 

9) stosowanie metody projektu edukacyjnego. 

 

§ 4 

1. Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń 

oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich 

obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania 

ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym 

rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

3) wspieranie: 

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się 

umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów 

zabawy, 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 poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania 
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oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne 

indywidualne 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 

informacji i nowoczesnych technologii; 

7) organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia 

emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia 

psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej), 

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie 

eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie 

problemów 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 

fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku, 

d) wspierających rozwój aktywności czytelniczej, 

e) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia 

z dzieciństwa w wiek dorastania, 

f) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest 

rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz 

rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia 

przez dziecko na danym etapie rozwoju, 

g) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej 

współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, 

uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym 

etapie rozwoju dziecka, 

h) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, 

możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska 

przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy 

ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez 

dziecko siebie, jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska, 

i) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym 

krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także 
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zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości 

percepcji 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 

bezpieczeństwa, 

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, 

umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną 

wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego. 

9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych 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. 

 

2. Do zadań szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy: 

1) rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie, w 

tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz przestrzeganie przez 

nich norm poprawnościowych, naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, 

pisania i czytania ze zrozumieniem; 

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

3) wyposażenie uczniów w kompetencje czytelnicze i rozwój zainteresowań 

czytelniczych; 

4) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy; 

5) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych 

treści; 

6) rozwijanie zdolności do dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności; 

7) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 

8) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący 

do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

9) stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności wykorzystywania technik 

wywodzących się z informatyki; 

10) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 
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11) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych; 

12) edukacja zdrowotna – kształtowanie postaw prozdrowotnych; 

13) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej; 

14) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz 

większej odpowiedzialności za własną naukę; 

15) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi; 

16) efektownego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich; 

17) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

18) przygotowanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów Internetu;  

19) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń 

 i nawyków; 

20) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

21) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów społecznych; 

22) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

23) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej 

analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. 

3. Cele i zadania szkoły uwzględnia program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe. 

4. Cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII są określone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

 

§ 5 

1. Zadania Szkoły, o których mowa w §4 ust. 1 realizowane są poprzez: 

1) zajęcia w poszczególnych rodzajach edukacji wczesnoszkolnej; 

2) stwarzanie dzieciom możliwości zaspokojenia naturalnej ciekawości świata; 

3) organizowanie dzieciom zajęć w kontakcie z przyrodą, ludźmi; 

4) prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami 

i zainteresowaniami uczniów; 

5) wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacyjnym; 

6) realizację programu wychowawczo- profilaktycznego; 

7) organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierającej 

rozwój uczniów; 
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8) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

9) stosowanie form indywidualizacji nauczania wynikających z rozpoznania potencjału 

każdego ucznia. 

2. Zadania Szkoły, o których mowa w §4 ust. 2 realizowane są poprzez: 

1) zajęcia edukacyjne o charakterze przedmiotowym w wymiarze obowiązkowym  

dla każdego ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

3) wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacyjnym; 

4) prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami  

i zainteresowaniami uczniów; 

5) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierającej 

rozwój uczniów; 

7) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

8) stosowanie form indywidualizacji nauczania wynikających z rozpoznania potencjału 

każdego ucznia; 

9) organizowanie zajęć kulturalnych poprzez wyjścia uczniów do kina, teatru, muzeum; 

10) udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi w celu poznania wielowiekowego dorobku 

kulturalnego Polski, Europy i świata; 

11) organizowanie wycieczek przedmiotowych, krajoznawczych, rajdów; 

12) organizowanie apeli, lekcji wychowawczych i imprez o treści narodowej, regionalnej; 

13) rozwijanie zainteresowań i talentów przez: 

a) udział w konkursach i olimpiadach, 

b) pracę w kołach zainteresowań, 

c) zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

d) pracę w organizacjach szkolnych,  

e) udział w zajęciach uwzględniających ich potrzeby rozwojowe. 

3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad: 

1) tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów 

religijnych różnych wyznań; 

2) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji  

oraz w obrzędach religijnych; 

3) tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych  

oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób; 
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4) równych praw i równego traktowania uczniów bez względu na ich przynależność 

narodową, wyznaniową lub bezwyznaniowości. 

4. Szkołą organizuje dla uczniów naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami: 

1) rodzice podejmują swobodne decyzje dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii 

lub etyki; 

2) zapewnia uczniom możliwość corocznego odbywania rekolekcji wielkopostnych  

w terminie uzgodnionym z urzędem parafialnym; 

3) zapewnia uczniom możliwość codziennej modlitwy na początku i zajęć lekcyjnych    

w danym dniu. 

5. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła: 

1) rozpoznaje i zaspakaja indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia oraz 

rozpoznaje indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia i czynniki środowiskowe 

wpływające na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego uczestnictwa w życiu 

szkoły i środowisku społecznym; 

2) planuje i przeprowadza działania mające na celu poprawę, jakości udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

3) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

4) obejmuje indywidualną opiekę pedagogiczną, potrzebujących tej pomocy; 

5) pomaga w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń 

szkolnych; 

6) pomaga mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych; 

7) udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania 

nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, 

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

d) zajęć specjalistycznych; logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijają-

cych kompetencje emocjonalno-społecznych i innych terapeutycznych, 

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

g) porad i konsultacji, 

h) warsztatów. 

8) udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy, która polega na  wspieraniu 

rodziców i nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 

pomocy udzielanej uczniom; 

9) organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z: 
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a) rodzicami uczniów, 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d) innymi szkołami, 

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Szczegółowe warunki realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują 

odrębne przepisy. 

7. W  zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła zapewnia: 

1) rozpoznanie potencjału każdego ucznia; 

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

3) zapewnienie właściwych warunków do nauki; 

4) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym; 

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 

6) realizację programu nauczania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form 

i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

7) zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz psychofizyczne uczniów. 

8. Przy realizacji zadań Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 

1) uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli od momentu przyjścia 

do szkoły do momentu wyjścia ze szkoły;  

2) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć odpowiada 

nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

3) nauczyciele w ramach obowiązków zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie 

przerw lekcyjnych zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów, według 

następujących zasad; 

a) nauczyciel rozpoczyna dyżur punktualnie i cały czas jest obecny w miejscu 

podlegającym jego nadzorowi, 

b) nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek aktywnie reagować na wszelkie postawy  

uczniów odbiegające od normy, kontrolować ich we wszystkich miejscach, 

w których przebywają, (szatnie, sanitariaty) oraz prowadzić kontrolę obuwia 

zamiennego, 

c) nieobecność nauczyciela na dyżurze podlega odpowiedzialności określonej 

w kodeksie pracy, 

d) dyżury pełnią wszyscy nauczyciele (zwolnienia mogą nastąpić ze względu na stan 

zdrowia), 
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e) 30 minut przed rozpoczęciem lekcji i w czasie przerw dyżurujący zapewnia opiekę 

uczniom również w przypadku nieprzewidzianej nieobecności nauczyciela, 

f) nauczyciel dyżurujący ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów i w żadnym 

wypadku nie może pozostawić grupy bez opieki, w razie niemożności pełnienia 

dyżuru zgłasza ten fakt Dyrektorowi lub sam organizuje zastępstwo, 

g) w czasie imprez, uroczystości szkolnych, apeli itp. opiekę nad uczniami sprawują 

wychowawcy klasowi lub nauczyciel mający zajęcia w danej klasie albo inny 

nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora, 

h) w czasie przerw przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie mogą 

przebywać na świeżym powietrzu pod opieką nauczycielu dyżurujących, 

i) nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego reagowania w przypadku 

pojawienia się na terenie Szkoły osób postronnych; 

4) organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli ustala Dyrektor lub Wicedyrektor 

po rozpoznaniu potrzeb Szkoły; 

5) Szkoła zabezpiecza dostęp do Internetu przed treściami, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów; 

6) nauczyciele zaznajamiają uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi 

przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym 

umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku; 

7) rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami i uczniami ustala zasady i 

regulaminy związane z funkcjonowaniem szkoły, zapoznaje z nimi całą społeczność 

szkolną i skuteczne ich przestrzega; 

8) nauczyciele omawiają zasady bezpieczeństwa na godzinach z wychowawcą 

i wszystkich zajęciach edukacyjnych; 

9) w szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie 

w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej; 

10) nauczyciele odbywający ostatnią lekcję w danej klasie mają obowiązek 

sprowadzenia uczniów do szatani i dopilnowania ich do momentu opuszczenia 

przez nich budynku Szkoły; 

11) organizacja imprez, dyskotek, itp. wymaga zgody Dyrektora; 

12) plan lekcji uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, 

różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć 

z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego 

wymaga; 

13) do organizacji zajęć pozalekcyjnych mogą być włączeni rodzice; 

14) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się tam 

urządzeń technicznych, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 



 

 

Statut Szkoły Podstawowej im. B. Czecha w Rokicinach Podhalańskich 

13 

nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając 

uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić niezwłocznie Dyrektora 

lub Wicedyrektora. 

9. Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez:  

1) realizację przyjętego w Szkole programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;  

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy;  

4) działania prozdrowotne;  

5) promocję zdrowego stylu życia;  

6) kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;  

7) promowanie aktywnych form wypoczynku;  

8) kształtowanie umiejętności właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 

zdrowia własnego lub innej osoby; 

9) prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień, narkotyków, dopalaczy, 

cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających 

współczesny świat;  

10) udział w programach promujących zdrowe odżywianie;  

11) kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych 

kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi;  

12) wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych 

i pozaszkolnych; 

13) uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym 

i szkolnym; 

14) budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny; 

15) wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie 

z trudną sytuacją.  

10. Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnych warunkach materialnych szkoła może 

udzielać doraźnej pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz w miarę możliwości ze środków własnych. 

 

§ 6 

1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze uczniów poprzez poznanie sytuacji 

rodzinnej i warunków wychowania w rodzinie, a także: 

1) organizuje pedagogizację rodziców; 

2) podejmuje działania o charakterze profilaktycznym; 

3) włącza rodziców do prac na rzecz szkoły; 

4) prezentuje dorobek szkoły. 
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Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 7 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Kompetencje organów szkoły wynikają z Prawa oświatowego oraz aktów prawnych 

wydanych na jego podstawie. 

 

§ 8 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący. 

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy 

ustawy. 

3. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;  

5) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

7) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych niezgodnie z 

prawem, powiadamiając o w/w decyzji organ prowadzący oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) realizuje postanowienia organów nadzorujących; 

10) zapewnia warunki do realizacji statutowych zadań szkoły, dba o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy, o odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania; 

11) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym; 

12) dysponuje środkami budżetowymi okreś1onymi w planie finansowym szkoły, 

zaopiniowanym przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 



 

 

Statut Szkoły Podstawowej im. B. Czecha w Rokicinach Podhalańskich 

15 

13) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki; 

14) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

15) organizuje i nadzoruje administracyjną i gospodarcza obsługę szkoły; 

16) reguluje wewnętrzną działalność szkoły wydaniem zarządzeń wewnętrznych 

zawartych w „Książce zarządzeń”; 

17) Dyrektor podejmuje decyzje administracyjne dotyczące: 

a) spełniania obowiązku szkolnego, 

b) indywidualnego toku lub programu nauki, 

c) realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą, 

d) spraw kadrowych; 

18) nie rzadziej niż 2 dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej 

wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności 

szkoły;  

19) odpowiada za właściwa organizację i przebieg egzaminu prowadzonego przez OKE;  

20) odpowiada za dyscyplinę pracy wszystkich pracowników; 

21) ustala w porozumieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

i Samorządu Uczniowskiego wzór jednolitego stroju; 

22) w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określa 

sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia 

przez niego jednolitego stroju; 

23) podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów 

nauczania i szkolnym zestawie podręczników zgodnie z odrębnymi przepisami 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

24) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

25) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną, o której mowa w §5 ust. 5 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach w sprawie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

26) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustala zestaw 

podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

27) wykonuje inne zadnia wynikające z przepisów szczególnych. 

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

i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w szczególności w sprawach: 
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1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) ustalania zakresów czynności pracowników administracji i obsługi; 

3) nadzorowania pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi; 

4) oceny pracy pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) wysokości wynagrodzenia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, 

w granicach okreś1onych odrębnymi przepisami oraz posiadanymi środkami; 

6) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

7) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły; 

8) występuje z urzędu w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły w obronie 

nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone. 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor. 

6. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;  

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach 

jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny; 

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

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych  

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę. 

7. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

8. Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala Wójt 

Gminy. 

 

§ 9 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest 

organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
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w Zespole.  

4. Członkowie i 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. 

5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły i Przedszkola; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowa-

niu ich projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły; 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły i Przedszkola, w tym w szczególności tygodniowy rozkład 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

4) projekt planu finansowego Zespołu; 

5) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu 

wychowania przedszkolnego lub programu nauczania; 

6) przedstawione przez Dyrektora propozycje dwóch godzin obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego w kl. IV-VIII; 

7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

przedstawiony przez Dyrektora. 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły lub jego zmian. 

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

9. Rada Pedagogiczna: 

1) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko Dyrektora; 

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

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

11. Rada Pedagogiczna ustala i zatwierdza Regulamin swojej działalności. 
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12. Członek Rady Pedagogicznej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej 

w odrębnych przepisach. 

13. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie 

uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy członków Rady. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

15. Zadania i obowiązki przewodniczącego oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób 

głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady 

Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa „Regulamin działalności Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich”. 

Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 

16. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub poszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, a także inne osoby zaproszone przez 

przewodniczącego za zgodę lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

17. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawdzającego nadzór 

pedagogiczny i inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej. 

 

§ 10 

1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej „Rada Rodziców”, która reprezentuje ogół 

rodziców uczniów Szkoły. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

oddziału, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust.1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno-

wychowawczego Szkoły; 
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

i wychowania Szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

4) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w kl. IV-VIII; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela 

za okres stażu; 

6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów 

na terenie szkoły jednolitego stroju; 

7) opiniowanie  zestawu  podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych   przedstawionego przez Dyrektora. 

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyczno-

wychowawczego Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje 

do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

8. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich”. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze statutem. 

9. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.  

10. Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora. 

 

§ 11 

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

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa ,,Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Rokicinach 

Podhalańskich” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
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4. Regulamin Samorząd Uczniowskiego powinien tworzyć warunki do współpracy 

uczniów na zasadach demokracji i tolerancji a także rozwijania ich samodzielności 

grupowej i indywidualnej. 

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem. 

6. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły 

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

7. Do kompetencji Samorządu należy w szczególności:  

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) opinia w sprawie wniosku Dyrektora o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;  

3) opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju; 

4) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów 

na terenie szkoły jednolitego stroju; 

5) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych; 

6) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, innych niż określonych w §5 rozporządzenia; 

7) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora. 

8. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa §24 statutu. 

 

§ 12 

1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w realizacji swoich statutowych zadań. 

2. Każdy z organów wymienionych w § 7 ma zapewnioną możliwość swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych 

prawem. 

3. Współpraca między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną odbywa się poprzez: 
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1) codzienne kontakty oraz na zebraniach Rady Pedagogicznej; 

2) podejmowanie starań, aby realizować wspólne ustalenia; 

3) udział członków Rady Pedagogicznej w przygotowaniu i podejmowaniu decyzji; 

4) współdziałania w sprawach i problemach związanych z realizacją zadań szkoły; 

5) równomierny rozkład odpowiedzialności za pracę i osiągnięcia szkoły na cały zespół 

i jego członków. 

4. Współpraca pomiędzy Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców odbywa się 

poprzez: 

1) organizowanie spotkań Dyrektora i członków w/w organów wymienionych w ust.7; 

2) bieżące informowanie Rady Rodziców o planach i organizacji życia 

wewnątrzszkolnego, trudnościach i osiągnięciach w pracy wychowawczej, 

dydaktycznej; 

3) czynny udział członków Rady Rodziców w planowaniu pracy wychowawczej szkoły;  

4) aktywny udział rodziców w życiu szkoły. 

5. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia się poprzez zapraszania  

na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów: 

1) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego z głosem doradczym i opiniującym; 

2) w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczy Dyrektor, dwóch przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej, w miarę potrzeb opiekun Samorządu Uczniowskiego; 

3) w zebraniach Samorządu Uczniowskiego uczestniczy opiekun z ramienia Rady 

Pedagogicznej oraz w miarę potrzeby Dyrektor i przewodniczący Rady Rodziców. 

6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów 

uchwał gromadzonych pod nadzorem Dyrektora w zbiorze „Uchwały organów szkoły”. 

 

§ 13 

1. Spory między organami Szkoły są rozstrzygane w oparciu o stosowne dla sporu akty 

prawne. 

2. Strony będące w sporze dążą do porozumień, uzgodnień, które rozwiązują spór. 

3. Odpowiedzialnym za sposoby rozwiązywania sporów jest Dyrektor, z wyjątkiem 

sporów, w których on sam jest stroną. 

4. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą 

Rodziców: 

1) Dyrektor, prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje; 

2) Dyrektor, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się 

ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk; 
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3) Dyrektor, podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) Dyrektor, informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz 

z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3. 

5. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, 

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po 

jednym przedstawicielu organów szkoły, a Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela 

do pracy w zespole. 

6. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze 

głosowania. 

7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego, jako 

rozwiązanie ostateczne. 

8. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.  

 

§ 14 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie    i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły.  

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa 

w ust.1 wyraża Dyrektor. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja szkoły 

 

§ 15 

1. Organizację roku szkolnego, w tym terminy rozpoczynania, kończenia zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 

określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 16 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych stosownie do przepisów art.110 ust.2 prawa oświatowego. 

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zasięgnięciu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 
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§ 17 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Uczniowie w jednorocznym 

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych przewidzianych szkolnym planem nauczania i programami 

dopuszczonymi do użytku w Szkole. 

2. Oddziałem opiekuje się wychowawca. 

3. Zajęcia edukacyjne w kl. I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 

uczniów z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w odrębnych przepisach. 

4. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych zajęć edukacyjnych regulują 

odrębne przepisy. 

5. Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują 

przepisy dotyczące organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

szkołach publicznych. 

6. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz między 

klasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

 

§ 18 

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 10 lub 5 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie 

obiadu, która trwa 15 minut. 

 

§ 19 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone     

w systemie: 

1) nauczania zintegrowanego w kl. I-III; 

2) klasowo - lekcyjnym w kl. IV-VIII; 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 

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

kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,  
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d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

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

kształtowania ich aktywności i kreatywności, 

f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust.2 zajęcia edukacyjne, 

o których mowa w przepisach prawa np.: naukę religii/etyki organizowaną na życzenie 

rodziców. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest prowadzenie zajęć edukacyjnych 

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

w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w ust. 2. 

6. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja 

muzyczna, edukacja 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. 

7. Podziału oddziału na grupy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych 

obowiązkowych dla ucznia, dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

o ramowych planach nauczania, a podział uwzględnia się w arkuszu organizacyjnym 

szkoły.  

8. Zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i dodatkowe mogą być również prowadzone 

poza systemem klasowo - lekcyjnym w formie m.in.: 

1) wycieczek edukacyjnych; 

2) wycieczek tzw. „zielonych szkół”; 

3) kół zainteresowań. 

9. Liczbę uczestników zajęć wymienionych w ust. 8 określają odrębne przepisy. 

10. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odwołać pierwszą i ostatnie godziny 

zajęć edukacyjnych, po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu uczniów i rodziców 

uczniów w dzienniku elektronicznym lub wiadomość w zeszycie ucznia. 

11. W Szkole mogą być prowadzone nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, w wymiarze 

ustalonym przez Dyrektora i uwzględnione w arkuszu organizacyjnym na dany rok 

szkolny, stosownie do posiadanych środków finansowych oraz możliwości 

organizacyjnych, uwzględniających w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów. 

12. W organizacji zajęć pozalekcyjnych Szkoła współdziała z rodzicami oraz organem 

prowadzącym. 
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13. W organizacji zajęć pozalekcyjnych Szkoła może współpracować z placówkami 

naukowymi i kulturalnymi, zakładami pracy oraz z instytucjami działającymi 

w środowisku (gmina, region). 

 

§ 20 

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia:  

1) sale lekcyjne i klasopracownie z niezbędnym wyposażeniem;  

2) gabinet nauczania indywidualnego i logopedyczny;  

3) gabinet pielęgniarki; 

4) pomieszczenia dla biblioteki szkolnej;  

5)  salę gimnastyczną; 

6) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;  

7) pracownię komputerową;   

8) boisko sportowe;  

9) szatnie uczniowskie.  

 

§ 21 

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców Szkoła organizuje naukę religii/etyki 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być 

zmienione.  

3. Szkoła organizuje dla uczniów w ramach planu zajęć szkolnych naukę wychowania  

do życia w rodzinie. Zasady organizowania w/w zajęć określają odrębne przepisy.  

4. Szkoła ma obowiązek zapewnić w czasie trwania lekcji religii oraz wychowania do życia   

w rodzinie opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z tych zajęć. 

5. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych      

w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią 

praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania 

rekolekcji Szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.  

 

§ 22 

1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą. 

 

§ 23 

1. W Szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora. 
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2. Stanowisko Wicedyrektora powierzane jest nas okres pełnienia stanowiska przez 

Dyrektora. 

3. Zakres zadań i odpowiedzialności Wicedyrektora określa § 35. 

 

§ 24 

1. Samorząd Uczniowski 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) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce; 

2) uczestniczyć w działalności charytatywnej; 

3) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci z przedszkola; 

4) odwiedzać ośrodki przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych lub ludzi starszych     

z programami artystycznym; 

5) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowywaniu 

spotkań i występów. 

6. Do zadań Rady Wolontariatu należy: 

1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy; 

2) analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy  

lub świadczenia pomocy; 

3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole.  

 

§ 25 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc, Szkoła udziela wsparcia po rozpoznaniu ich sytuacji, zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach.  

2. Szkoła troszczy się o uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna i wsparcie, w tym 

również pomoc materialna poprzez:  

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 

obowiązków szkolnych;  

2) organizowanie pomocy uczniom napotykającym na trudności w nauce;  

3) na wniosek poradni psychologiczno – pedagogicznej organizowanie zajęć 

specjalistycznych;  

4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów;  
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5) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;  

6) dofinansowanie do posiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

7) dofinansowanie do wycieczek szkolnych i imprez kulturalnych;  

8) stypendia;  

9) sprawowanie opieki nad dziećmi i współpracę z innymi instytucjami na mocy 

odrębnych przepisów.  

 

§ 26 

1. W strukturze szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna, prowadzona przez nauczyciela – 

bibliotekarza. 

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

programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci 

i młodzieży, potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych 

Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców.  

3. Biblioteka szkolna poprzez swoją działalność: 

1) służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły; 

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną,       

z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą; 

3) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych 

źródeł informacji oraz innych bibliotek; 

4) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji         

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

5) wyrabia nawyk czytania i uczenia się; 

6) rozpoznaje aktywność czytelniczą, potrzeby i poziom kompetencji czytelniczych 

uczniów; 

7) organizuje różne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów     

w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej mniejszości 

narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym; 

8) otacza opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych; 

9) otacza opieką uczniów napotykających trudności; 

10) zaspakaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów; 

11) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

12) prowadzi działania propagujące czytelnictwo wśród uczniów i rodziców; 

13) wspiera rodziców w wychowaniu poprzez polecanie im odpowiedniej literatury. 

4. Integralną częścią biblioteki jest Centrum Multimedialne ze stanowiskami 

komputerowymi. 



 

 

Statut Szkoły Podstawowej im. B. Czecha w Rokicinach Podhalańskich 

28 

5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także 

rodzice i inne osoby zgodnie z Regulaminem Biblioteki. 

6. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę oraz prowadzenie 

zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej. 

7. W bibliotece szkolnej są gromadzone i udostępniane podręczniki, materiały 

edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.  

8. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, są one dostosowane do tygodniowego 

rozkładu zajęć tak, aby umożliwić uczniom korzystanie z zasobów biblioteki. 

9. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi 

bibliotekami na zasadach: 

1) z uczniami: 

a) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania 

i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, organizacji wystaw 

książkowych, 

b) partnerstwa z uczniami szczególnie uzdolnionymi w ich poszukiwaniach w różnych 

źródłach wiedzy, 

c) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

d) włączenia uczniów do pomocy przy oprawie książek, 

e) włączenia do pomocy w organizację konkursów, imprez;  

2) z nauczycielami:  

a) udzielanie informacji o stanie czytelnictwa uczniów, 

b) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów, 

c) doradztwa w obszarze literatury samokształceniowej, 

d) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki, 

e) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposobienia do korzystania z różnych 

źródeł informacji, 

f) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy 

w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie; 

3) z rodzicami: 

a) rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach z rodzicami), 

b) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania, 

c) współudziału rodziców w imprezach, akcjach, programach czytelniczych, 

d) współpraca przy zakupie nowych pozycji do biblioteki; 

4) z innymi bibliotekami: 

a) aktywnego współuczestnictwa w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz 

czytelnictwa w bibliotekach innych szkół, 

b) wspierania działalności kulturalnej biblioteki gminnej, 
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c) współuczestnictwa w organizacji imprez, 

d) spotkań z bibliotekarzem z biblioteki gminnej, 

e) udziału w konkursach poetyckich i plastycznych, 

f) udział w spotkaniach z pisarzami, 

g) wypożyczenia międzybiblioteczne. 

10. Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy:  

1) opracowanie katalogu elektronicznego;  

2) korzystanie ze stron internetowych;  

3) zachęcanie uczniów do korzystania z edukacyjnych stron internetowych; 

4) kształcenie u uczniów umiejętności właściwego korzystania z Internetu. 

11. 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; 

4) organizowanie imprez promujących czytelnictwo; 

5) organizowanie spotkań w ramach akcji „Czytające szkoły”.  

12. Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających 

wrażliwość kulturową i społeczną uczniów należy:  

1) organizowanie „Dnia Książki”;  

2) „Pasowanie na czytelnika”; 

3) organizowanie imprez i konkursów czytelniczych. 

13. W zakresie pracy pedagogicznej, która obejmuje 2/3 wymiaru godzin pracy 

bibliotekarza, do zadań bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie zborów i innych źródeł informacji zgodnie regulaminem biblioteki; 

2) udzielanie informacji potrzebnych czytelnikom i porad w wyborze lektury; 

3) prowadzenie rozmów z czytelnikami o książkach; 

4) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystaniu informacji 

z różnych źródeł, w tym  z wykorzystaniem TIK; 

5) realizowanie zadań w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa w tym  

zachęcających do czytania i uczenia się;   

7) realizowanie różnych działań mających na celu rozbudzanie zainteresowań 

czytelników, rozwijanie ich wrażliwości kulturowej i społecznej; 

8) współpraca z nauczycielami w realizacji ich zadań, w tym przygotowanie uczniów    

do samokształcenia i świadomego korzystania z różnych źródeł informacji;  

9) współpraca z innymi bibliotekami, w tym w zakresie upowszechnienia czytelnictwa; 
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10) w celu realizacji zadań biblioteki organizowanie wystaw, konkursów, wycieczek            

i lekcji bibliotecznych; 

11) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa, przygotowywanie analiz 

czytelnictwa na zebrania Rady Pedagogicznej, dla rodziców i dla uczniów. 

14. W zakresie pracy organizacyjno – technicznej, która obejmuje 1/3 wymiaru godzin 

do zadań bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych, ewidencja i opracowanie 

biblioteczne zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) selekcja zbiorów przy współudziale nauczycieli poszczególnych przedmiotów; 

3) konserwacja zbiorów; 

4) wydzielanie księgozbioru podręcznego i prowadzenie katalogów; 

5) prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki; 

6) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej: 

a) roczny plan pracy, 

b) harmonogram zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, 

c) okresowe i roczne sprawozdania z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej, 

d) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki: statystyka wypożyczeń i dziennik 

pracy biblioteki; 

7) udział bibliotekarza w kontroli księgozbioru, troska o estetykę, właściwą organizację  

i wyposażenie biblioteki, doskonalenie warsztatu pracy bibliotekarza; 

8) składanie zapotrzebowania na książki i podręczniki. 

15. Nauczyciele bibliotekarze wykonują powierzone przez Dyrekcję obowiązki według 

aktualnych przepisów. 

16. Czas otwarcia biblioteki podporządkowany jest potrzebom uczniów i ustalony jest 

w porozumieniu z Dyrektorem. Godziny pracy biblioteki umożliwiają codzienny dostęp 

do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed i po lekcjach. 

17. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor, który:  

1) zatwierdza roczny plan pracy biblioteki; 

2) zapewnia fachową obsadę biblioteki; 

3) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe; 

4) zapewnia godziny do realizacji lekcji bibliotecznych z zakresu „edukacji czytelniczej 

i medialnej"; 

5) inspiruje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w wykorzystaniu zbiorów 

biblioteki oraz w pracy pedagogicznej; 

6) zarządza kontrolę księgozbioru raz na 5 lat, jeśli nie ma zmian kadrowych 

w bibliotece, lub każdorazowo przy zmianie na stanowisku bibliotekarza oraz w 

wypadkach losowych; 
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7) obserwuje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza; 

8) zatwierdza protokolarne przekazywanie biblioteki szkolnej nowemu pracownikowi; 

9) zatwierdza protokoły ubytków i protokoły skontrum; 

10) zatwierdza przydział czynności bibliotekarza. 

18. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki, z uwzględnie-

niem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

r. o bibliotekach.  

19. Bibliotekarz wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

20. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki szkolnej określa „Regulamin Biblioteki 

Szkoły” opracowany przez bibliotekarza i zatwierdzony przez Dyrektora. 

 

§ 27 

1. Uczniowie Szkoły korzystają z sieci Internet w: 

1) pracowni komputerowej;  

2) bibliotece; 

3) salach lekcyjnych.  

2. Nauczyciele Szkoły z sieci Internet mogą korzystać w pokoju nauczycielskim, pracowni 

komputerowej, salach lekcyjnych oraz sekretariacie Szkoły. 

3. Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy przeglądarki 

internetowej. 

4. Uczniowie mogą korzystać z sieci Internet tylko pod opieką nauczyciela 

lub bibliotekarza. 

5. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi tematykę zagadnień poszukiwanych           

w Internecie.  

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych 

lub usług oraz monitorowania poczynań uczniów.  

7. Zabrania się uczniom: 

1) korzystania ze stron zawierających treści niedozwolone; 

2) świadomie bez pozwolenia wchodzić do sieci komputerowej w celu wykorzystania 

lub zniszczenia danych;  

3) używania sieci Internet do celów niezgodnych z prawem.  

8. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet stanowi naruszenie 

statutu Szkoły. 

9. Uczeń ponosi karę w formie:  

1) nagany ustnej prowadzącego zajęcia;  

2) uwagi w dzienniku elektronicznym;  

3) nagany Wychowawcy lub Dyrektora.  
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§ 28 

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

przyjmowani są uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na  czas pracy 

ich rodziców i inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje 

cele  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-

opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych szkoły i funkcjonuje w godzinach określonych w Regulaminie 

Świetlicy. 

4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego 

corocznie przez nauczycieli – wychowawców świetlicy. 

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w zróżnicowanej wiekowo grupie wychowawczej. 

Liczba dzieci w grupie pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 25 

uczniów;  

6. Praca świetlicy ma na celu: 

1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej i pomocy w nauce;  

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) dbanie o wszechstronny rozwój ucznia. 

7. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych; 

2) zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia; 

3) pomoc w odrabianiu lekcji; 

4) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

5) prowadzenie zajęć rozwijających prawidłowy rozwój fizyczny; 

6) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

7) kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych; 

8) podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno 

przyrody; 

9) rozwijanie samodzielności; 

10) współdziałanie z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami dzieci korzystających z opieki 

w świetlicy. 

8. Do zakresu zadań  wychowawcy świetlicy należy :  

1) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

2) zapewnienie  bezpieczeństwa dzieciom  powierzonych jego opiece (w czasie zajęć     

w świetlicy i poza nią); 
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3) właściwą organizację zajęć z dziećmi; 

4) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

5) prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć świetlicowych; 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami; 

7) prowadzenie zajęć dydaktycznych według opracowanego przez siebie rocznego planu 

pracy; 

8) utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno – sanitarnego pomieszczeń 

świetlicy oraz powierzonego sprzętu i pomocy naukowych. 

9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć wychowawcy świetlicy inne 

zadania. 

10. 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. 

11. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor. 

12. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie kompletnie wypełnionej 

przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

13. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę 

przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu bezpieczeństwa. 

14. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy. 

 

§ 29 

1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika są zawarte w Regulaminie korzystania 

z dziennika elektronicznego. 

3. Od rodziców nie mogą być pobierane opłaty za korzystanie z dziennika 

elektronicznego. 

 

§ 30 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi poprzez:  

1) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb Szkoły; 

2) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;  

3) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form 

wspomagania;  

4) sporządzanie opinii załączanych do wniosków rodziców dotyczących 

przeprowadzenia badań pod kątem niepowodzeń w nauce, problemów 

wychowawczych i nauczania indywidualnego;  
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5) mobilizowanie rodziców do indywidualnego korzystania z porad poradni  

w określonych przypadkach;  

6) organizowanie spotkań pracowników poradni z nauczycielami, rodzicami i uczniami 

pod kątem niwelowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;  

7) uwzględnianie zaleceń o dostosowaniu wymogów edukacyjnych do możliwości 

rozwojowych dziecka;  

8) uwzględnianie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego 

nauczania.  

2. Koordynatorem powyższych działań jest pedagog szkolny. 

3. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.  

4. Do zadań poradni należy w szczególności:  

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;  

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej;  

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję Szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych;  

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

5) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspierania nauczycieli w 

planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

5. Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję Szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych  

i wychowawczych, przez poradnię polega w szczególności na:  

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej, 

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

2) współpracy ze Szkołą w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych;  
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3) współpracy, na pisemny wniosek Dyrektora lub rodzica dziecka niepełnosprawnego, 

w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego;  

4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych;  

5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży;  

6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci 

i młodzieży, rodziców i nauczycieli;  

7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami 

pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom.  

6. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności w formie:  

1) porad i konsultacji;  

2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców i specjalistów;  

3) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej;  

4) warsztatów;  

5) grup wsparcia;  

6) wykładów i prelekcji;  

7) prowadzenia mediacji;  

8) interwencji kryzysowej;  

9) działalności informacyjno-szkoleniowej;  

10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą 

w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.  

 

§ 31 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego 

harmonogramu; 

2) prowadzenie konsultacji indywidualnych, w trakcie których rodzice mogą uzyskać 

informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem 

(nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia 

pedagogicznego  

i psychologicznego; 

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Święto Szkoły, Jasełka, 

Dzień Talentów, Dzień Rodziny, Tydzień Zdrowia, itp.;  
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4) włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły; 

6) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń 

klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka. 

2. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i 

wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. W ramach tej 

współpracy rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; 

3) wypowiadania się w sprawach takich dokumentów jak: programy szkolne, program 

profilaktyczno-wychowawczy szkoły, wewnątrzszkolne zasady oceniania; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

5) uzyskiwania rzetelnych informacji o postępach i trudnościach swojego dziecka; 

6) wnioskowania o udzieleniu dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej o której 

mowa w § 5 ust. 5;  

7) do udziału w spotkaniach zespołu ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej; 

8) do porad, konsultacji, szkoleń i warsztatów dotyczących pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dzieci wynikających z ustawowego 

obowiązku szkolnego należy: 

1) zapisanie dziecka do szkoły; 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły wg procedury 

obowiązującej w szkole. 

4. Do obowiązków rodziców należy także: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą; 

3) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej ( imprezy, zajęcia 

pozalekcyjne, wycieczki itp.) szkole; 

4) uczestniczenie w zebraniach i wywiadówkach; 

5) dbanie o czystość dziecka, w tym „czystość włosów”;  

6) dbanie o ubiór dziecka w jednolity strój ustalony w szkole oraz strój galowy; 

7) informowanie wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, 

usprawiedliwienie każdej nieobecności dziecka wg procedury przyjętej w szkole; 
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8) informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku Dyrektor w obwodzie, 

którego dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego. 

5. Podstawową formą współdziałania rodziców i nauczycieli są spotkania ogólne, 

spotkania klasowe zwane „wywiadówkami”, dni otwarte, indywidualne kontakty z 

rodzicami w różnych terminach i kontakty przez dziennik elektroniczny. 

6. Rodzice mogą skontaktować się z dziećmi za pomocą telefonu stacjonarnego będącego 

na wyposażeniu szkoły. 

7. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane 

od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

8. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka. 

  

§ 32 

1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej 

„innowacjami”. 

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, 

mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe  

i organizacyjne zapewnia Dyrektor. 

4. Dyrektor zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę 

w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych. 

5. Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ 

prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań. 

6. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie. 

7. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji,  

z którymi autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną. 

8. W realizacji innowacji nauczyciele mogą współdziałać ze stowarzyszeniami 

i organizacjami. 

 

§ 33 

1. Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione  

i rozwiązywane w pierwszej kolejności, przy pomocy wychowawcy. 

2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwołać do pomocy 

innych organów szkoły (Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły, Samorządu 

Uczniowskiego). 
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3. W w/w sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między 

zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem. 

 

 

Rozdział 4a 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki w okresie nauczania 

realizowanego zdalnie 

 
§ 33 a 

1.  Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia w przypadku: 

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

ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

2) nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których 

są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów; 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów. 

2.W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni, Dyrektor  nie później niż od 

trzeciego dnia od dnia zawieszenia zajęć organizuje dla uczniów zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Organizację pracy szkoły, w tym sposoby w okresie obowiązywania nauczania 

realizowanego zdalnie, określa szczegółowo dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.  

4.  Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje możliwość użyczania 

nauczycielom oraz rodzicom uczniów sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia 

i nauczyciela zajęć w z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. 

 

§ 33 b 

1. Szczegółowa organizacja nauczania musi uwzględniać: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

2) możliwości psychofizyczne uczniów dotyczące podejmowania wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia, 

3) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia; 

4) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

5) możliwości techniczne i organizacyjne dostępu do proponowanych form nauczania 

przez nauczycieli i uczniów; 

6) bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w procesie zdalnego nauczania 

i uczenia się. 
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2. Zajęcia realizowane są w formach wskazanych przez dyrektora szkoły w 

porozumieniu z nauczycielami. Prowadzone są w formie: 

1) lekcji online, podczas których uczeń i nauczyciel są w bezpośrednim kontakcie; 

2) przekazywania informacji bez bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem: 

uczniowie otrzymują informacje dotyczące materiału do nauki za pomocą 

Internetu, poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, filmy,  

zintegrowaną platformę edukacyjną epodreczniki.pl i inne zasoby, które wskaże 

nauczyciel; 

3) przekazywania informacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz innych 

bezpiecznych komunikatorów, zapewniających dostęp do zajęć dla każdego ucznia 

oraz ochronę danych osobowych nauczycieli, uczniów i ich rodziców; 

4) wskazywania materiałów w postaci elektronicznej, wskazywania informacji 

i materiałów edukacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej Szkoły; 

5) wykorzystania podręczników, ćwiczeń, kart pracy, będących w posiadaniu uczniów; 

6) nawiązywania kontaktu telefonicznego i elektronicznego z nauczycielem; 

7) poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonaniem 

określonych działań; 

8) przekazywania wydrukowanych przez Szkołę materiałów dla uczniów. 

3. Zajęcia dla uczniów odbywają się według następujących zasad: 

1) lekcje i zajęcia dodatkowe są organizowane poprzez platformę Microsoft Office 365 

Team lub innej aplikacji zaakceptowanej przez dyrektora Szkoły; 

2) materiały do pracy dla uczniów oraz prace samodzielne uczniów przekazywane 

są poprzez platformę Microsoft Teams, dziennik elektroniczny  lub innymi kanałami 

informacyjnymi po uzgodnieniu z rodzicami; 

3) uczniowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez zgłaszanie się 

na wezwanie nauczyciela w trybie głosowym lub, jeśli to możliwe, w trybie wideo 

oraz poprzez aktywności podejmowane podczas zajęć i odpowiadanie na pytania  

nauczyciela w formie głosowej i pisemnej (czat); 

4) obecność ucznia potwierdza także przesłanie systemowe odbioru informacji 

i materiałów edukacyjnych przesłanych przez nauczyciela oraz realizację zadań 

i przesłanie wymaganych informacji zwrotnych do nauczyciela oraz realizację zadań 

w udostępnionych uczniowi aplikacjach, platformach, na których realizowane 

są zadania. 

4. Kształcenie na odległość może być realizowane z wykorzystaniem 

1) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 
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2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych; 

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

4) innych niż wymienione w pkt.1-3 materiałów wskazanych przez nauczyciela. 

5.  Zasady lekcji online przedstawia uczniom każdy nauczyciel, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, zarówno bezpieczeństwo w sieci jak również 

bezpieczeństwo podczas zajęć w domu. O bezpieczeństwie należy przypominać 

na każdej lekcji. 

6. Uczniowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez: 

1) zgłaszanie się na wezwanie nauczyciela w trybie głosowym lub, jeśli to możliwe 

w trybie wideo, oraz poprzez aktywności podejmowane podczas zajęć; 

2) odbieranie wiadomości; 

3) wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego  

nauczania, dające podstawę do oceny pracy ucznia; 

4) podejmowanie aktywności określonej przez nauczyciela potwierdzającej 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań. 

7. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące: 

1) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform; 

2) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom; 

3) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska; 

4) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach; 

5) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł. 

8. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu 

do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące: 

1) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform; 

2) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom; 

3) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł; 

4) materiały udostępniane uczniom muszą być sprawdzone przez nauczyciela pod 

kątem zawartości merytorycznej i bezpieczeństwa; 

9. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń nie może z przyczyn obiektywnych 

skorzystać z ustalonej formy nauczania i uczenia się, sposób realizacji podstaw 
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programowych, oceniania oraz komunikowania się nauczycieli z uczniem i rodzicem 

może być ustalany indywidualnie. 

10. Udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie 

przez nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe. Brak obecności ucznia na zajęciach 

prowadzonych on-line oraz brak aktywności ucznia w realizacji zadań w innych 

formach ustalonych dla zdalnego nauczania i uczenia się, uważa się za brak realizacji 

obowiązku szkolnego. 

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

kształcenia na odległość dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 33 c. 

1. W realizacji nauczania w formie zdalnej biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły, 

w zakresie przydzielonych zadań. 

2. Pracę oraz komunikację z uczniami i rodzicami danej klasy koordynuje wychowawca 

klasy. 

3. Do zadań wychowawcy należy przede wszystkim: 

1) przygotowywanie i przesyłanie uczniom zadań dostosowanych do ich potrzeb 

i możliwości; 

2) udzielanie uczniom wsparcia i pomocy w nauce on-line; 

3) uzyskanie kontaktu z uczniami, którzy nie podjęli nauki on-line i organizacja ich 

pracy  we współpracy z rodzicami, zgodnie z możliwościami. 

4. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami jest 

dziennik elektroniczny. 

5. Wszelkie istotne informacje przekazywane przez nauczyciela oraz rodzica, dotyczące 

funkcjonowania ucznia w okresie zdalnego nauczania i uczenia się powinny mieć 

formę pisemną i powinny być przekazywane za pomocą dziennika elektronicznego. 

Za przyjęcie wiadomości uważa się odczytanie jej w dzienniku elektronicznym. 

6. Wychowawca ma obowiązek uzyskać od uczniów lub rodziców informację, czy uczeń 

posiada możliwość dostępu do dziennika elektronicznego oraz ustalonych 

komunikatorów, którymi przesyłane są zadania i prowadzone zajęcia on-line przez 

nauczycieli. W razie rozpoznanych trudności wychowawca lub nauczyciel 

współpracujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły udziela uczniowi niezbędnego 

wsparcia. 

7. W szczególnych przypadkach wychowawca może w porozumieniu z rodzicem ustalić 

inny, bezpieczny i możliwy do udokumentowania sposób komunikacji i formy 

zdalnego uczenia się. 
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 § 33 d 

1. Podstawowym zadaniem nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami w formie 

zdalnej jest: 

2) dostosowanie metod i form realizacji programu nauczania do zasad 

uwzględniających tygodniowy plan zajęć, sposoby monitorowania postępów   

uczniów, udzielanie uczniom i rodzicom informacji zwrotnych; 

3) dostosowanie form i kryteriów oceniania do sytuacji zdalnego uczenia się 

i zakomunikowanie jej uczniom i rodzicom, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej 

ucznia; 

4) dostosowanie poziomu trudności zadań oraz formy przekazywania wiedzy 

do potrzeb i możliwości uczniów, w tym w zakresie wskazanym w opiniach 

i orzeczeniach. 

2. Informacje i zadania wysyłane do uczniów i rodziców w ramach nauczania zdalnego 

powinny być jednoznaczne, konkretne i realne do wykonania. 

3. W przypadku trudności w realizacji zadań nauczyciel ma obowiązek w porozumieniu 

z rodzicami ucznia udzielić mu stosownej pomocy i wsparcia m. in. w formie 

konsultacji. 

4. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, z tym 

że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie ucznia 

z nauczycielem. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom 

i rodzicom informację o ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach 

konsultacji. 

§ 33 e 

1. Na wyznaczone zajęcia online uczeń dołącza punktualnie. 

2. Uczeń powinien być do lekcji przygotowany, czyli powinien posiadać niezbędne, 

określone przez nauczyciela podręczniki, zeszyty oraz pomoce dydaktyczne. 

3. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, wykonywać 

polecenia nauczycieli, zgodnie współpracować w ich realizacji z innymi uczniami. 

4. Podczas lekcji prowadzonych online uczeń powinien okazywać szacunek innym 

uczestnikom spotkania.  

5. Zajęcia prowadzone on-line są przeznaczone tylko dla uczniów szkoły. Udział 

w zajęciach on-line innych osób oraz nagrywanie przebiegu spotkania jest możliwe 

jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody dyrektora. 

 

§ 33 f 

1. W zakresie oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów pozostają w mocy 

zapisy Statutu Szkoły. 
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2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ocenie zachowania 

należy brać pod uwagę postawę ucznia i wysiłek wkładany przez niego w realizację 

zadań (z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej), obecność ucznia podczas zajęć 

zdalnych, pilność, samodzielność i terminowość wykonywania zadań oraz 

zaangażowanie w zdalną pomoc kolegom w nauce. 

3. Rodzice uczniów odbierają informację o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych jedynie za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Odczytanie 

wiadomości uważa się za potwierdzenie uzyskania informacji przez rodzica. 

4. Wszelkie wnioski i pisma związane z trybem odwoławczym od oceny można złożyć 

drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dziennika 

elektronicznego. 

5. Ocenione prace ucznia i inna dokumentacja dotycząca oceniania udostępniana jest 

rodzicom i uczniom w formie elektronicznej. 

6. W sytuacji zawieszenia zajęć uczeń ma prawo dostępu do księgozbioru na zasadach 

wskazanych przez dyrektora szkoły. Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą odbywać 

się z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość. 

 

§33 g 

1. Jeżeli brak jest rzeczywistych możliwości organizacyjnych, w okresie zdalnego 

nauczania, może zostać przez dyrektora szkoły okresowo ograniczona lub 

zawieszona: 

1) realizacja zaplanowanych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; 

2) realizacja niektórych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

3) realizacja zajęć opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli świetlicy; 

4) działalność biblioteki szkolnej, szczególnie w zakresie bezpośredniego 

wypożyczania i zwrotu księgozbioru. 

2. O szczegółowym zakresie ograniczenia lub zawieszeniu realizacji zadań określonych 

w ust. 1 decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności 

i ograniczenia, możliwości szkoły oraz potrzeby uczniów.  

3. Jeżeli zajęcia z uczniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 nie zostały zawieszone, 

ich realizacja odbywa się on-line lub w innych formach ustalonych przez dyrektora 

szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem. 

4. Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców ustala potrzebę 

modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo- 

profilaktycznego i modyfikuje ten program. 

5. O udziale uczniów w zajęciach dodatkowych, szczególnie z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych on-line lub w innej formie decydują 

rodzice w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 
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6. Zebrania z rodzicami odbywają się on-line. 

 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

§ 34 

1. W szkole zatrudniani są nauczyciele, specjaliści  i inni pracownicy szkoły. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły regulują 

odrębne przepisy. 

3. Wszystkich pracowników obowiązują :  

a) zakresy czynności oraz regulaminy przedłożone przez Dyrektora Szkoły; 

b) postanowienia niniejszego Statutu; 

c) zarządzenia Dyrektora oraz przepisy stanowione treścią prawa zewnętrznego. 

 

§ 35 

1. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:  

1) zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) sprawowanie nadzoru nad pracą przedszkola i szkoły; 

3) przygotowanie projektu następujących dokumentów:  

a) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,  

b) harmonogramu dyżurów, 

c) opracowanie projektu rocznego planu pracy wraz z zespołami Rady Pedagogicznej,  

d) opracowanie kalendarza imprez szkolnych i przedszkolnych; 

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą zespołów nauczycielskich; 

5) przygotowanie  projektu ocen pracy nauczycieli; 

6) wnioskowanie  do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli 

i innych pracowników; 

7) prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrola spełniania obowiązku szkolnego; 

8) opracowanie materiałów analitycznych, przygotowanie oceny efektów kształcenia  

i wychowania, prowadzenie wewnętrznej ewaluacji; 

9) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora.  

 

§ 36 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem  

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  
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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 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku  

dla każdego człowieka;  

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, 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 kierować się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską,  

z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym 

poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym; 

2) sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania; 

3) dbanie o poprawność językową uczniów; 

4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

5) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

6) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach; 

7) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty; 

8) aktualizowanie treści programowych i dostosowanie ich do zmieniającej się 

rzeczywistości społecznej i technicznej kraju; 

9) wiązanie treści teoretycznych z praktyką; 

10) korelowanie między przedmiotowych treści programowych; 

11) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

12) określanie mocnych  stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

13) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów; 

14) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

16) indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 
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17) udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów;  

18) udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej o której mowa w § 5 zgodnie 

z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach w sprawie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

19) udzielanie indywidualnej pomocy uczniom w celu lepszego zrozumienia przez nich 

trudniejszych zagadnień programowych i przezwyciężenia trudności z przyswajaniem 

materiału; 

20) dbanie o życie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z aktualnymi uregulowaniami 

prawnymi w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach:          

a) nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, zajęć 

pozalekcyjnych, wycieczek i w czasie przerw podczas dyżuru, 

b) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela jest możliwe tylko za zgodą Dyrektora 

i tylko wtedy, gdy opiekę nad uczniami przejmie inny nauczyciel szkoły, 

c) nauczyciel może zwolnić ucznia z danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek 

rodzica, w którym podano przyczynę zwolnienia i rodzic lub wskazana przez niego 

osoba odbiera ucznia ze szkoły; 

21) przestrzeganie w pełnym zakresie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów, określonych w odrębnych przepisach oraz zawartych 

w Statucie Szkoły z zachowaniem systematyczności, obiektywizmu, sprawiedliwości 

i bezstronności, a w szczególności do: 

a) formułowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, 

b) ustalania półrocznych ocen zgodnie ze skalą przyjętą przez szkołę, rocznych ocen 

klasyfikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem, 

c) uzasadniania ustnie ustalonej oceny, 

d) informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, 

e) systematycznego i rytmicznego, bieżącego oceniania uczniów, 

f) udostępniania uczniowi na zajęciach edukacyjnych i jego rodzicom na zebraniach 

z rodzicami sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych, 

g) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach, o których 

mowa w ustawie, 

h) informowania rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 
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i) zapoznawania z wymaganiami, o których mowa w pkt. a), zapoznawanie  

ze sposobami oceniania oraz możliwością uzyskiwania wyższej niż przewidywana 

ocena roczna klasyfikacyjna, uczniów i rodziców, 

j) monitorowania pracy ucznia oraz przekazywania uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, 

co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć; 

22) doskonalenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, poziomu przygotowania 

merytorycznego; 

23) wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy w przypadku powierzenia ich przez 

Dyrektora; 

24) pełnienie międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich według harmonogramu 

dyżurów; 

25) uczestniczenie w zebraniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej i realizowanie 

przyjętych przez nią uchwał; 

26) współdziałanie z rodzicami uczniów poprzez udzielanie informacji dotyczących 

zachowania, postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

27) utrzymanie w jak najlepszym stanie i sprawności technicznej pomocy dydaktycznych 

oraz sprzętu szkolnego; 

28) rozwijanie wyposażenia potrzebnego do pracy dydaktyczno – wychowawczej; 

29) wykonywanie zadań wynikających z planu pracy szkoły; 

30) przedstawienie Dyrektorowi wybranych przez siebie lub zespół nauczycieli programu 

nauczania, propozycji wybranego podręcznika lub materiału edukacyjnego 

i materiałów ćwiczeniowych; 

31) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

32) reagowanie na łamanie przez uczniów zakazu przynoszenia telefonów komórkowych 

poprzez odebranie aparatu i oddanie go do Dyrektora do depozytu; 

33) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie 

potrzeby zapytanie o cel pobytu; 

34) zawiadomienie Dyrektora lub osobę zastępującą go o fakcie przebywania osób 

postronnych; 

35) przestrzeganie zasad bhp i przeciwpożarowych w budynku szkoły oraz zgłoszenie 

Dyrektorowi o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów; 

36) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  

i zainteresowania uczniów; 

37) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem; 
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38) wykonanie innych poleceń służbowych i zadań statutowych zleconych przez 

Dyrektora Szkoły. 

3. 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. Nauczyciel w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną  niezwłocznie tej pomocy udziela w bieżącej pracy oraz   

informuje o tym wychowawcę klasy. 

 

§ 37 

1. Nauczyciele mają prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

2) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego 

podręczników i innych pomocy naukowych; 

3) pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego 

na najwyższym poziomie; 

4) wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły; 

5) zapoznania się i ustosunkowania do treści zapisu w karcie oceny pracy nauczyciela; 

6) opracowania autorskich programów nauczania i wychowania, prowadzenie innowacji 

i eksperymentu; 

7) wyboru programu, podręcznika lub materiału edukacyjnego i materiałów 

ćwiczeniowych; 

8) pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego  

na najwyższym poziomie; 

9)  korzystania z ulg i świadczeń przysługujących dokształcającym się i doskonalącym 

swoje kwalifikacje nauczycielom; 

10) korzystania z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych  

w związku z pełnieniem funkcji służbowych; 

11) otrzymywania pomocy merytorycznej i metodycznej oraz opieki doświadczonego 

nauczyciela w przypadku rozpoczynania pracy nauczycielskiej. 

 

§ 38 
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1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz 

jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć zespoły przedmiotowe. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora 

na wniosek zespołu. 

4. Zespół może współdziałać z doradcą metodycznym. 

5. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania; 

2) doskonalenie metod organizacji pracy dydaktycznej; 

3) opiniowanie programu przed dopuszczeniem do użytku szkole; 

4) korelowanie między przedmiotowych treści programowych; 

5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej; 

6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

7) opracowywanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz 

sposobów badania osiągnięć uczniów; 

8) analizowanie wyników sprawdzianów badających poziom umiejętności uczniów. 

6. Dla potrzeb realizacji określonych zadań powołuje się zespoły problemowe. 

7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek tego 

zespołu. 

8. Do zadań zespołów problemowych należy w szczególności: 

1) opracowanie w porozumieniu z Radą Rodziców programu profilaktyczno-

wychowawczego i jego ewaluacja; 

2) ewaluacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania; 

3) przygotowanie zmian w statucie szkoły; 

4) opracowanie planu pracy szkoły; 

5) opracowanie kalendarza uroczystości, konkursów, scenariuszy imprez; 

6) przygotowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów; 

7) przygotowanie, przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej; 

8) opracowanie Regulaminów dotyczących pracy Szkoły.  

9. Dyrektor może wyznaczyć inne zadania zespołom, które wynikają z potrzeb szkoły. 

10. Zebrania zespołów, o których mowa w ust. 1, 6, odbywają się w miarę potrzeb,  

nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

11. Z zebrań, o których mowa w ust. 10, zespół sporządza protokół i oddaje go do 

Dyrektora. 
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12. Szczegółowe zadania zespołów oraz plan pracy określa się na pierwszym zebraniu Rady 

Pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

13. Dyrektor powołuje zespoły, które planują i koordynują udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

14. Pracą zespołu kieruje koordynator wyznaczony przez Dyrektora. 

15. Zespół wykonuje zadania, o których mowa w odrębnych przepisach w sprawie pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

 

§ 39 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje 

się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

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

1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy;   

3) na uzasadniony wniosek rodziców danego oddziału. 

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; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) poinformowanie nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną; 

4) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom swojego oddziału; 

5) współpraca z rodzicami przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

6) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia; 

7) właściwe prowadzenie dziennika elektronicznego i innej dokumentacji dotyczącej 

powierzonego oddziału; 

8) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych; 

9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

10) kierowanie się dobrem uczniów, troska o ich zdrowie oraz poszanowanie  

ich godności osobistej; 

11) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków. 



 

 

Statut Szkoły Podstawowej im. B. Czecha w Rokicinach Podhalańskich 

51 

6. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 5 wychowawca: 

1) otacza opieką każdego wychowanka; 

2) poznaje środowisko domowe uczniów, ich sytuację rodzinną, zdrowotną  

i wychowawczą; 

3) wspiera psychicznie uczniów w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych  

i szkolnych; 

4) pomaga uczniom szczególnie zdolnym w rozwijaniu zainteresowań, doskonaleniu 

wiedzy i podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu; 

5) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego 

integrujące zespół wychowanków; 

6) opracowuje w oparciu o Program profilaktyczno-wychowawczy klasowy plan 

wychowawczy, realizuje go na godzinach do dyspozycji wychowawcy po uprzednim 

zatwierdzeniu go przez Dyrektora; 

7) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie i koordynuje działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów w klasie; 

8) informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na początku każdego roku szkolnego; 

9) informuje uczniów i rodziców o zachowaniu i postępach w tym zakresie oraz  

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania; 

10) ustala roczną i półroczną ocenę z zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania; 

11) na prośbę rodziców lub ucznia uzasadnia ocenę zachowania; 

12) utrzymuje kontakty z rodzicami i opiekunami uczniów; 

13) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

14) może wnioskować o pomoc specjalistyczną dla uczniów; 

15) wnioskuje o przyznanie nagród lub stosowanie kar dla uczniów; 

16) rozstrzyga konflikty między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami; 

17) prowadzi dokumentację: plany pracy, e- dziennik, dziennik zajęć pozalekcyjnych, 

arkusze ocen, świadectwa ukończenia klasy, świadectwa ukończenia szkoły; 

18) czuwa nad postępami i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, 

organizuje pomoc dla uczniów mających trudności szkolne; 

19) informuje rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczna 

oraz o ustalonych formach udzielania tej pomocy. 
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7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz właściwych 

instytucji oświatowych i naukowych, jak również organizacji i instytucji działających na 

rzecz dzieci. 

 

§ 40 

1. Działalność wychowawcy może przybierać różne formy, a w szczególności: 

1) planowane godziny wychowawcze; 

2) zajęcia pozalekcyjne; 

3) prelekcje i spotkania z zaproszonymi osobami; 

4) wycieczki dydaktyczne, kulturalne i turystyczne integrujące społeczność szkolną; 

5) organizowanie imprez rozrywkowych na terenie szkoły; 

6) obchody świąt narodowych (przygotowanie uroczystych apeli, akademii, wieczornic, 

spektakli teatralnych itp.); 

7) prezentowanie twórczości własnej wychowanków, zbiorów, kolekcji itp.; 

8) realizacji samorządności na forum klasy i szkoły; 

9) udział w pracach na rzecz środowiska szkolnego. 

 

§ 41 

1. Nauczyciel wychowawca wchodzi w skład zespołu wychowawców, którego zadaniem  

w szczególności jest:  

1) określenie podstawowych kierunków działań wychowawczych na dany rok szkolny; 

2) bieżąca analiza pracy wychowawczej w danej klasie lub w szkole; 

3) opracowywanie wskazówek do działań wychowawczych nauczycieli; 

4) opracowywanie kryteriów ocen z zachowania. 

 

§ 42 

1. W szkole jest utworzone stanowisko pedagoga szkolnego i psychologa. Pedagog 

szkolny i psycholog współpracuje z wychowawcami w zakresie opieki i wychowania. 

Zakres obowiązków dla niego określa Dyrektor. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

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

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia  w życiu szkoły; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

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

 i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych  stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

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

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) organizuję pomoc materialna przy współpracy z GOPS-em; 

10) współpracuje z policją. 

 

§ 42 a   

1. W szkole jest utworzone stanowisko pedagoga specjalnego. 

2. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły 

do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa 

uczniów w życiu szkoły oraz zapewnienia dostępności uczniom ze szczególnymi 

potrzebami; 

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: 
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a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności 

w ich funkcjonowaniu, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy 

z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

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

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom; 

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

w przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości 

edukacji włączającej. 

 

§ 43 

1. W szkole jest zatrudniony logopeda. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

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

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

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

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie badań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych  stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

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

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 44 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu 

rozpoznawania trudności w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności w uczeniu 
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się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań 

terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w 

życiu szkoły; 

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

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

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

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 44a 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 

2. Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnieni 

w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

w szczególności:  

1) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży  

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;  

3) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym;  

4) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowanych przez 

nauczycieli i specjalistów;  

5) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze 
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form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 

oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

 

§ 45 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania pracowników wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

3. Pracowników wymienionych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Dyrektor, przydziela 

im odpowiednie zakresy obowiązków. 

4. Liczba etatów pracowników niepedagogicznych podyktowana jest potrzebami szkoły. 

Liczbę proponuje Dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący szkołę, który zabezpiecza 

środki finansowe dla tej grupy pracowników. 

5. W Szkole zatrudnia się:  

1) sekretarkę; 

2) sprzątaczki; 

3) konserwatora; 

4) robotnika gospodarczego - gospodarza hali sportowej i innych pracowników Szkoły. 

6. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest:  

1) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych w budynku szkoły; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego przez Dyrektora; 

3) dbanie o dobro swojego zakładu pracy, chronienie jego mienie oraz zachowywanie 

w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody; 

4) przestrzeganie tajemnicy służbowej, określonej w odrębnych przepisach; 

5) zgłoszenie Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów i pracowników; 

6) zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji statutowych zadań wszystkich 

jednostek organizacyjnych szkoły; 

7) zwracanie się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu 

pobytu, w razie potrzeby zawiadomienie o tym fakcie Dyrektora lub skierowanie 

danej osoby do Dyrektora; 

8) wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosowanie się  

do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek Dyrektora lub Wicedyrektora; 

9) reagowania na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez 

zgłaszanie tych zachowań Dyrektorowi Szkoły lub nauczycielom;  

10) nie wpuszczania uczniów do kuchni, kotłowni oraz innych pomieszczeń, w których 

uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo; 
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11) sprawnej organizacji pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających 

na stan bezpieczeństwa uczniów;  

12) dbania o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze Szkoły; 

7. Do zadań sekretarki należy w szczególności: 

1) prowadzenie sekretariatu; 

2) zgłaszanie Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi wszelkich uszkodzeń sprzętów, instalacji 

elektrycznej, wszystkich sytuacji, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia 

przebywających w szkole; 

3) przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych; 

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora. 

8. Do obowiązków sprzątaczki należy w szczególności: 

1) utrzymanie czystości w salach lekcyjnych, korytarzach, sanitariatach; 

2) dbałość o mienie szkoły, zabezpieczenie szkoły po zakończeniu pracy; 

3) zgłaszanie Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi wszelkich uszkodzeń sprzętów, instalacji 

elektrycznej, wszystkich sytuacji, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia 

przebywających w szkole; 

4) przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych; 

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora. 

9. Do obowiązków konserwatora należy: 

1) czuwanie nad instalacją gazowo-grzewczą; 

2) troska o prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej, wodociągowej; 

3) sprawowanie pieczy nad całością sprzętu szkolnego, dokonywanie napraw; 

4) wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych wokół szkoły; 

5) utrzymanie porządku w magazynach szkolnych i kotłowni; 

6) odśnieżanie otoczenia szkoły, posypywanie piaskiem dojścia i dojazdu; 

7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora. 

9a.  Do obowiązków pracownika gospodarczego - gospodarza hali sportowej 

w szczególności należy: 

1) przestrzeganie zasad wynajmowania i regulaminu korzystania z hali; 

2) kontrola właściwego wykorzystania hali i powierzonego sprzętu; 

3) utrzymanie czystości w obiekcie sportowym w trakcie i po zajęciach; 

4) otwieranie i zamykanie obiektu sportowego; 

5) szczegółowy przydział zadań opracowuje Dyrektor; 

6) organizację i porządek pracy pracowników niepedagogicznych określa „Regulamin 

pracy” oraz szczegółowe zakresy obowiązków. 

 

 

Rozdział 6 
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Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

 

§ 46 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku, na terenie szkoły i w czasie zajęć 

pozaszkolnych. 

2. Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

organizowanych 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 

bezpieczeństwa;  

5) opracowanie „Regulaminu organizacji wycieczek i turystyki w Szkole”; 

6) opracowanie regulaminu korzystania z basenu;  

7) organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. 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 

przerwy międzylekcyjnej;  

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

5) kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów  

na zajęciach. 

4. 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) nie wpuszczania uczniów do kuchni, kotłowni oraz innych pomieszczeń, w których 

uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo; 

3) zwracanie uwagi na osoby wchodzące do szkoły. 

5. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają 

Dyrektora.  

6. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie, z którą co roku 

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników. 

7. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji 

obowiązującymi w szkole. 
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8. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa 

i ewakuacji, w celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa 

w ust. 7. 

9. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych 

przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, ich przestrzeganie podlega 

kontroli wewnętrznej  i zewnętrznej. 

10. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca 

prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami to miejsce  

i powiadamia o tym fakcie Dyrektora  oraz odpowiednie służby. 

11. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie 

usunięte. 

12. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte 

przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp. 

13. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz 

w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje 

sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, 

dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości 

fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie 

są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą 

przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego. 

14. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali 

gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach 

roku szkolnego. 

15. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania 

się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców. 

16. Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody 

rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku 

fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego  

w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.  

17. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel 

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga 

oraz rodziców. 

18. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 20 minut przed rozpoczęciem 

obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich zakończenia  

z wyjątkiem: 

1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się  

do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela 

świetlicy szkolnej;  
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2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy 

pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia 

do chwili ich zakończenia. 

19. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:  

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne; 

2) za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi nauczyciele 

pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia; 

3) za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, za uczniów 

przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy szkolnej. 

20. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu. 

21. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć 

przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność 

pedagog szkolny lub Dyrektor (Wicedyrektor) może: 

1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym  

lub dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez 

rodzica, z tym, że ucznia odbiera rodzic lub osoba wskazana przez rodzica 

w zwolnieniu, od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą 

rodzice; 

2) zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ 

urazowi. W tym wypadku: 

a) niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje 

zgodnie z poczynionymi ustaleniami, 

b) ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica 

upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły 

bez opieki osoby dorosłej.  

22. Każdorazowo przy zwolnieniu, osoba odbierająca ucznia podpisuje się w zeszycie  

w sekretariacie Szkoły. 

23. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu, 

odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.   

24. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń, który oczekuje na zajęcia dodatkowe, 

ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy lub nauczyciela 

bibliotekarza. 

25. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich 

poleceniom.  

26. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska.   
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27. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania 

z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, 

rodziców. 

28. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na 

pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które 

uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora. 

29. Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą Dyrektora i musi być zgłoszona.  

30. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią 

odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym Dyrektor powierzył 

opiekę nad uczniami.  

31. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia 

pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia Dyrektora lub 

Wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie 

wypadku regulują odrębne przepisy. 

32. Nauczyciele nie mogą podawać uczniom żadnych leków. W przypadku zagrożenia 

zdrowia lub życia, nauczyciel niezwłocznie udziela uczniowi pierwszej pomocy 

przedmedycznej i zawiadamia Dyrektora lub Wicedyrektora. W razie stwierdzenia 

takiej potrzeby, każdy pracownik jest zobowiązany do wezwania pomocy medycznej. 

33. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren 

placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

34. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani samodzielnie 

opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.  

35. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora lub Wicedyrektora w przypadku 

stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających.  

36. Dyrektor lub Wicedyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji  

oraz zawiadamia rodziców ucznia. 

37. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są 

do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu.  

38. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. 

Fakt kradzieży Dyrektor lub Wicedyrektor zgłasza na policję. 

39. Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu 

po zakończeniu zajęć, obowiązkowo, niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 

40. Na pierwszym zebraniu rodzice podpisują oświadczenia dotyczące wyjścia dzieci  

ze szkoły. 

41. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom, 

pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły 

bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed zagrożeniami. 
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42. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w wybranych pomieszczeniach szkoły oraz 

w gabinecie Dyrektora.  

43. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych, 

higienicznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych 

i nadobowiązkowych. 

44. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów i pracowników, 

np.: niskie temperatury w pomieszczeniach, awarie, uszkodzenia obiektu itp., Dyrektor 

może podjąć decyzję o okresowym zawieszeniu działalności szkoły, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

45. Szkoła przy realizacji działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

współpracuje z policją. 

 

§ 47 

1. Opieka nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w czasie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, pełniona jest według następujących zasad: 

1) podczas zajęć poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, 

któremu powierzono oddział lub grupę; 

2) w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje 

nauczyciel, któremu powierzono bezpieczeństwo uczniów (uczestników wycieczki). 

3) Za bezpieczeństwo odpowiada kierownik wycieczki wraz z opiekunami grup 

wycieczkowych; kierownikiem wycieczki może być tylko nauczyciel szkoły; 

4) kierownik wycieczki może być równocześnie opiekunem po uzyskaniu zgody 

Dyrektora; 

5) nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest: 

a) zapewnić opiekę nauczycieli lub rodziców, 

b) zapewnić bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu i właściwie zorganizować 

nocleg, posiłki, 

c) opracować odpowiedni program wycieczki, 

d) do stałej obecności – nie może pozostawić ani na chwilę grupy bez opieki, 

e) przeprowadzić niezbędny instruktaż w zakresie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa 

na wycieczce, 

f) wyposażyć grupę w apteczkę, 

g) zgłosić fakt organizacji wycieczki Dyrektorowi: przedmiotowej na jeden dzień 

przed wycieczką, poza teren miejscowości na tydzień przed wycieczką, 

h) zapewnić jednego opiekuna na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza teren 

miejscowości i nie korzysta z publicznych środków lokomocji, 

i) zapewnić jednego opiekuna na 15 uczniów, jeżeli jest to wycieczka poza teren 

miejscowości, 
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j) uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w wycieczce, 

k) grupa na wycieczce rowerowej wraz opiekunem nie może przekraczać 10 osób; 

6) wszystkie wycieczki, imprezy pozaszkolne i zawody sportowe wymagają wypełnienia 

„Karty wycieczki” i listy uczniów biorących udział oraz zaakceptowania przez 

Dyrektora,  

7) nauczyciel wyjeżdżający na zawody sportowe poza miejscowość postępuje 

jak organizator wycieczki; 

8) uczniowie biorący udział w zawodach sportowych powinni posiadać aktualne badania 

lekarskie; 

9) sprawy organizacyjne wycieczek określone są w "Procedurze organizowania 

wycieczek". 

 

§ 48 

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. 

Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści 

programowe, 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 

kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-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 

rodziców uczniów. 

5. Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny 

program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia 

udział przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych 

i innych współpracujących ze Szkołą. 

6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego realizuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. Na rok 

szkolny 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu 

o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 
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7. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenia, aktualizowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

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

planowanie kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli 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; 

2) w  targach edukacyjnych; 

10. Ponadto Szkoła: 

1) upowszechnia informator o szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych; 

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

3) tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu. 

 

                                                 Rozdział 7 

Uczniowie Szkoły 

 

§ 49 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) nauki oraz właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej;  

2) rozwijania osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych; 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

4) zapoznania się z programem nauczania; 
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5) informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej; 

6) informacji o warunkach i sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej oceny rocznej; 

7) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i edukacyjnych; 

8) jawnej, uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

9) życzliwego, podmiotowego traktowania; 

10)  pomocy psychologiczno pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

11) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

12) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienia z niektórych zajęć 

obowiązkowych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

13) rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez udział w zajęciach lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, konkursach i innych formach współzawodnictwa i prezentacji 

osiągnięć; 

14) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

15) korzystania z pomocy materialnej, stypendialnej bądź innej; 

16) swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także 

przekonań religijnych i światopoglądowych, jeżeli nie narusza tym dóbr innych osób; 

17) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

18) aktywnego udziału w pracach samorządu szkolnego; 

19) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, podczas zajęć pozalekcyjnych. 

20) W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w §5 ust. 7 uczeń 

ma prawo do realizacji obowiązku szkolnego i udziału w zajęciach prowadzonych 

przez nauczycieli z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość oraz 

do bieżącego monitorowania swoich postępów. 

 

§ 50 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności; 

2) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, dbać o dobre imię szkoły; 

3) przestrzegać w zakresie dotyczącym ucznia postanowień zawartych w statucie szkoły 

oraz regulaminach wewnętrznych; 

4) przygotowywać się do zajęć, w szczególności poprzez wykonywanie zadań domowych 

i naukę własną, a także przynoszenie do szkoły podręczników, zeszytów, ćwiczeń, 

przyborów szkolnych, materiałów do zajęć, stroju sportowego; 



 

 

Statut Szkoły Podstawowej im. B. Czecha w Rokicinach Podhalańskich 

66 

5) stosować się do zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej; 

6) aktywnie uczestniczyć w życiu Szkoły; 

7) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz 

pozostałych uczniów;  

8) używać form grzecznościowych, dbać o kulturę słowa; 

9) odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

10) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

11) dbać o honor Szkoły i współtworzenie jej dobrego wizerunku; 

12) szanować symbole państwowe, szkolne, religijne;  

13) nieść wszelką pomoc swoim kolegom; 

14) szanować poglądy i przekonania innych, ich godność osobistą; 

15) dbać o dobrą atmosferę w klasie, szkole oraz wywiązywanie się z nałożonych przez 

Szkołę zadań. 

2. Uczeń i jego rodzice w przypadku naruszenia praw ucznia, mają prawo do składania 

skarg i wniosków (inaczej prawa proceduralne, odwoławcze) do wychowawcy, 

pedagoga szkolnego i Dyrektora; w przypadku braku reakcji ze strony Szkoły na skargę 

dotyczącą naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo zwrócić się do 

wizytatora Kuratorium Oświaty. 

3. Do obowiązków ucznia należy również: 

1) systematyczne przygotowanie się do zajęć edukacyjnych; 

2) regularne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych; 

3) aktywny udział w lekcjach i innych formach zajęć; 

4) rozwijanie własnych zainteresowań; 

5) wykonywanie zadań domowych; 

6) pisanie każdej pracy pisemnej; 

7) usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach lekcyjnych zgodnie z procedurą 

przyjętą w szkole; 

8) prowadzenie zeszytów przedmiotowych, ćwiczeń i innych wymaganych przez 

nauczyciela; 

9) przynoszenie stroju gimnastycznego; 

10) dbanie o schludny wygląd i noszenie jednolitego stroju wprowadzonego w szkole 

w każdy dzień nauki  oprócz Dnia Dziecka, oraz stroju galowego w dni uroczyste 

określone przez Dyrektora; 

11) znajomość wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

12) spełnianie wymagań określonych przez nauczyciela; 

13) wystrzeganie się wulgaryzmów; 

14) bezwzględne stosowanie się do ustaleń porządkowych i organizacyjnych oraz poleceń 

Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 



 

 

Statut Szkoły Podstawowej im. B. Czecha w Rokicinach Podhalańskich 

67 

15) przestrzeganie zakazu używania telefonu komórkowego w szkole; 

16) przestrzeganie zakazu używania urządzeń elektronicznych np.: dyktafonów, aparatów 

cyfrowych itp.;  

17) przestrzegania regulaminu szkolnego, regulaminów pracowni, sali gimnastycznej, 

boisk szkolnych, placu zabaw. 

3a.  Podczas zajęć zdalnych,  uczeń́: 

1) słucha wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela; 

2) wykonuje polecenia nauczyciela; 

3) zajmuje się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem zajęć; 

4) wyłącza komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane 

z przebiegiem zajęć; 

5) korzysta z dostępnej podczas zajęć funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. 

czat) tylko w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych 

wyłącznie z przebiegiem zajęć; uczeń́, który przesyła materiały niezwiązane 

z zajęciami, zostanie ukarany zgodnie z postanowieniami statutu szkoły, a o zajściu 

zostaną poinformowani rodzice (opiekunowie prawni); 

6) słucha wypowiedzi innych uczestników zajęć; 

7) zgłasza chęć wypowiedzi i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela; 

8) pozostaje na swoim miejscu i zachowuje ciszę; 

9) odnosi się do innych z szacunkiem; 

10)  używa kulturalnego języka, przestrzega norm kulturalnej komunikacji; 

11)  może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela. 

3b. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć, o których  

mowa w ust. 1, oraz trudności ze zrozumieniem omawianego materiału uczeń́ 

powinien skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem w uprzednio ustalony przez 

nauczyciela sposób. 

4. W celu uniknięcia zagrożeń uczniów obowiązuje zakaz: 

1) przynoszenia na zajęcia organizowane przez szkołę przedmiotów, materiałów lub 

substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa albo porządku 

publicznego, a także przedmiotów wartościowych i większych kwot pieniędzy;  

2) przynoszenia na zajęcia organizowane przez szkołę papierosów, w tym e-papierosów, 

alkoholu, substancji psychoaktywnych;  

3) palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków psychoaktywnych;  

4) przebywania w salach lekcyjnych i zapleczach bez opieki nauczyciela, a także  

w miejscach oznaczonych „uczniom wstęp wzbroniony”;  

5) samowolnego wychodzenia z sal albo oddalania się od klasy (grupy) bez zezwolenia 

nauczyciela (opiekuna);  

6) samowolnego opuszczania szkoły;  
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7) zachowań, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, życia bądź 

porządku publicznego.  

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków regulujący wewnątrzszkolne życie uczniów 

określa Regulamin Szkolny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, po zaopiniowaniu 

przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 

6. Zezwala się na używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą odpowiedzialność 

za sprzęt. 

7. Rejestracja przez uczniów obrazu i dźwięku na terenie szkoły może odbywać się tylko 

za zgodą nauczyciela lub Dyrektora. 

 

§ 51 

1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, aktywne uczestniczenie w życiu 

szkoły, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, osiągnięcia w konkursach, sporcie oraz 

za zachowania stanowiące godne naśladowania wzory osobowe, 100% frekwencję 

uczeń może otrzymać nagrodę. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy, opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała Dyrektora wobec koleżanek i kolegów na apelu szkolnym  

lub zebraniu z rodzicami; 

3) list gratulacyjny Dyrektora do rodziców; 

4) prezentacje sylwetki w gazetce szkolnej; 

5) dyplom uznania; 

6) stypendium szkolne; 

7) stypendium Wójta Gminy Raba Wyżna; 

8) nagrodę rzeczową: książka i inne; 

9) bezpłatny udział w wycieczce; 

10) statuetkę najlepszego sportowca. 

3. Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców. 

5. Zasady przyznawania stypendium naukowego określa odrębny regulamin. 

6. Stypendia naukowe przyznaje się w ramach środków przekazanych na ten cel przez 

organ prowadzący. 

7. Uczeń kończący szkołę z wyróżnieniem zostaje nagrodzony wpisem do Złotej Księgi. 

8. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenie do przyznanej nagrody. 

Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub ustnie do Protokołu przyjęcia zastrzeżeń. 

9. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.8 rozpatruje Dyrektor. 
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§ 52 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 50, uczeń może być 

ukarany. 

2. Za rażące zaniedbania w obowiązkach szkolnych, za złe zachowanie, stosowanie 

przemocy, kradzieże, wulgarne słownictwo, zły wpływ na społeczność uczniowską, 

niewłaściwy stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły, nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego, niszczenie mienia szkolnego lub społecznego, posiadanie 

na terenie szkoły ostrych narzędzi, papierosów, alkoholu, narkotyków i innych używek, 

uczeń może być ukarany. 

3. Ustala się następuje rodzaje kar: 

1) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy z równoczesnym wpisaniem do dziennika; 

2) nagana udzielona przez wychowawcę klasy indywidualnie lub przed klasą 

z równoczesnym wpisaniem do dziennika i powiadomieniem rodziców; 

3) upomnienie  Dyrektora na wniosek wychowawcy klasy; 

4) nagana udzielona przez Dyrektora, indywidualnie; 

5) obniżenie stopnia z zachowania; 

6) zawieszenie przez Dyrektora prawa ucznia do pełnienia funkcji pochodzącej  

z wyboru; 

7) czasowe ograniczenie  możliwości ucznia do: 

a) udziału w imprezach i zajęciach organizowanych przez szkołę niezwiązanych 

z realizacją podstawy programowej, np.: ( dyskoteki, zajęcia nadobowiązkowe  

i inne), 

b) reprezentowania szkoły na zewnątrz ( np.  zawodach sportowych); 

8) przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora. 

4. W przypadku wyrządzenia szkody materialnej uczeń oprócz kary zobowiązany jest 

do naprawienia szkody. 

5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego czynu. 

6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

7. Udzielone kary wychowawca odnotowuje w dokumentach – dzienniku elektronicznym, 

zeszycie ucznia. 

8. O udzielonej karze wychowawca informuje rodziców ucznia. 

9. Rozmowa wychowawcy, nauczyciela z rodzicami ucznia w związku z naruszaniem przez 

niego postanowień Statutu i regulaminu może być przeprowadzona: 

1) telefonicznie; 

2) indywidualnie – przez wychowawcę lub w obecności Dyrektora lub pedagoga; 

3) rodzica wzywa wychowawca lub Dyrektor. 

 

§ 53 
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1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora  

2. Odwołanie może wnieść uczeń lub rodzic w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji 

o nałożeniu kary. 

3. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary do chwili rozstrzygnięcia. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Decyzja 

Dyrektora jest ostateczna. 

5. Od kar nakładanych przez Dyrektora  przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, w tym celu do zbadania zasadności odwołania Dyrektor powołuje  w terminie 

3 dni komisję. 

6. Na prośbę odwołującego się ucznia, może go w komisji odwoławczej reprezentować 

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

7. Komisja po zapoznaniu się z rodzajem przewinień, za które nałożono karę, wysłuchuje 

zainteresowanego ucznia, analizuje adekwatność kary do stopnia winy. Wnioski 

przedstawia Dyrektorowi. 

8. Dyrektor postanawia uchylić karę lub utrzymać ją w mocy. Przed podjęciem decyzji 

Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.  

§ 54 

1. W przypadkach: 

1) łamania  postanowień zawartych w statucie Szkoły i Regulaminie Szkolnym; 

2) wywierania  szkodliwego wpływu na społeczność uczniowską, demoralizacji 

kolegów; 

3) umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu swoim lub innej osoby; 

4) agresywnego  stosunku do innych uczniów; 

5) lekceważącego i aroganckiego odnoszenia się do nauczycieli; 

6) uniemożliwianie nauczycielowi prowadzenia lekcji; 

7) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar 

włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia; 

8) pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami; 

9) dopuszczania się czynów łamiących prawo, np.: kradzieże, wymuszenia, 

zastraszanie; 

10) rozprowadzanie na terenie Szkoły narkotyków i innych środków odurzających; 

11) zachowania się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i 

życiu innych uczniów; 

12) zniesławienia szkoły, w tym pracownika, np.; na stronie internetowej; 

Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesieniu 

ucznia do innej szkoły. 

2. Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor może 

zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 
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§ 55 

1. Codzienny ubiór ucznia powinien być skromny, schludny i przyzwoity, a wygląd 

zadbany i czysty. Uczniowie mogą ubierać się zgodnie ze swoimi upodobaniami 

(sportowo lub wizytowo), ale nie łamiąc ogólnie przyjętych zasad dobrego gustu 

i smaku.  

2. Ubiór uczennic i uczniów nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, 

z nazwami używek, prowokacyjnych i obraźliwych, wulgarnych napisów, także 

w obcych językach, wywołujących agresję, z elementami faszystowskimi 

lub totalitarnymi, obrażających uczucia religijne, jak również wzorów kojarzących się 

z takimi elementami.  

3. Ubranie powinno zasłaniać plecy, ramiona i brzuch. Zabrania się noszenia odzieży 

z dużym dekoltem, przezroczystych, odsłaniających bieliznę, krótkich szortów 

i spódniczek  (spódnice lub szorty dziewcząt nie mogą być krótsze niż do połowy uda, 

spodnie noszone przez chłopców powinny być długie bądź do połowy uda).  

4. Podczas pobytu w szkole istnieje zakaz noszenia nakryć głowy (czapki, kaptury, 

berety, kaszkiety)  

5. Zabrania się noszenia strojów gimnastycznych, poza lekcjami wychowania 

fizycznego.  

6. Niedopuszczalny jest makijaż, farbowanie włosów oraz malowanie paznokci. 

7. Niewskazane jest biżuteria zagrażająca bezpieczeństwu. 

8. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają po każdym wejściu do szkoły 

obuwie.  

9. Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy. 

10. Strój galowy dziewcząt składa się z białej bluzeczki i ciemnej, granatowej lub czarnej 

spódnicy lub spodni. 

11. Strój galowy chłopców składa się z białej koszuli i ciemnych, granatowych, czarnych, 

szarych spodni. 

12. Dopuszcza się granatowy lub czarny sweter, kamizelkę, żakiet lub marynarkę; 

13. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych 

wynikających z ceremoniału szkolnego. 

 

§ 56 

1. Podczas pobytu w szkole uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. 

1a.    Telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne uczeń przechowuje w szatni w 

swojej szafce. 
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2. Słowo „urządzenie” używane w niniejszym paragrafie oznacza: telefon komórkowy, 

tablet, odtwarzacz MP3, dyktafon, kamerę lub inny, mobilny sprzęt elektroniczny 

umożliwiający komunikacje cyfrową, a także cyfrowe utrwalanie, przetwarzanie 

i przesyłanie dźwięku lub obrazu. 

3. Zarówno podczas zajęć obowiązkowych jak i pozalekcyjnych uczniowie i rodzice mają 

zapewniony kontakt poprzez telefon szkolny. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież, zgubienie w/w urządzeń 

przyniesionych przez ucznia. 

5. Zasady użytkowania telefonów na wycieczkach i wyjazdów organizowanych przez 

Szkołę każdorazowo ustala kierownik wycieczki. O przyjętych zasadach informuje 

uczniów i rodziców. 

6. Zakaz określony w ust.1 nie dotyczy zajęć organizowanych przez szkołę, podczas 

których urządzenia na polecenie nauczyciela, są używane zgodnie z celami 

prowadzonych zajęć. 

7. Nagrywanie dźwięku lub obrazu za pomocą urządzenia jest możliwe jedynie za zgodą 

osoby nagrywanej lub fotografowanej oraz nauczyciela. Niedopuszczalne jest 

nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi 

normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści mogących obrażać inne 

osoby. 

8. Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z urządzenia na terenie szkoły bądź podczas 

wycieczek, skutkuje odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę 

klasy w formie negatywnej uwagi i jest uwzględniane przy ustalaniu miesięcznej oceny 

zachowania ucznia. 

9. W wypadku powtarzających incydentów związanych z zakłóceniem zajęć z użyciem 

telefonu komórkowego nauczyciel kontaktuje się z rodzicami/opiekunami ucznia w 

celu omówienia dalszego postępowania. 

 

 

Rozdział 8 

Przyjmowanie uczniów do szkoły 

 

§ 57 

1. Do klasy pierwszej Szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły 

na podstawie zgłoszenia rodziców. 

2. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny 

w Szkole innej niż szkoła podstawowa, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek 
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rodziców, jest przyjmowane do klasy I Szkoły bez przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego. 

3. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

4. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Szkoły, 

rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisu ustawy Prawo 

oświatowe. 

 

 

Rozdział 9 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 58 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole według programów 

nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, przeprowadzanie 

egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

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

jak powinien dalej się uczyć. 

 

§ 59 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele formułują wymagania edukacyjne 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. O wymaganiach edukacyjnych, o których mowa w ust 1, sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nauczyciele informują:      

1) uczniów nie później niż do 15 września –potwierdzając ten fakt wpisem do dziennika 

w temacie danej lekcji; 

2) rodziców na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym – potwierdzając 

wpisem do dziennika elektronicznego do przebiegu zebrania. 

3. Wymagania edukacyjne są dostępne przez cały rok szkolny w bibliotece szkolnej,  

u nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych, na stronie internetowej szkoły. 

4. Wychowawca klasy informuje uczniów na godzinie do dyspozycji wychowawcy, 

nie później niż do 15 września, a rodziców na pierwszym zebraniu klasowym 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 
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klasyfikacyjnej zachowania i skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten potwierdza wpisem do dziennika elektronicznego. 

 

§ 60 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę, bezpośrednio rodzicom lub uczniowi. 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi na zajęciach 

edukacyjnych i jego rodzicom na zebraniach z rodzicami, dniach otwartych oraz 

codziennie w godzinach pracy nauczyciela danego przedmiotu. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotyczącą egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

jest udostępniana do wglądu uczniowi na zajęciach edukacyjnych i jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) na zebraniach klasowych, w czasie dni otwartych oraz w czasie 

kontaktów z nauczycielem. 

5. Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce odbywa 

się poprzez: 

1) kontakty indywidualne z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą w czasie dni 

otwartych, w czasie zebrań z rodzicami;  

2) zebrania z wychowawcą, na których rodzice otrzymują pisemny wykaz ocen; 

3) systematyczną informację pisemną w kartach ocen, jakie uczniowie mają w zeszytach 

zajęć edukacyjnych; 

4) informację pisemną wysłaną do rodziców; 

5) kontakty indywidualne w ciągu roku szkolnego na prośbę nauczyciela bądź rodzica; 

6) kontakt przez dziennik elektroniczny. 

6. Wszystkie kontakty z rodzicami, o których mowa w ust.5 p.1, 2, 5 nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku elektronicznym. 

 

§ 61 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia wobec dzieci, o których mowa w przepisach dotyczących oceniania. 

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

i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 
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oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

 

§ 62 

1. Dyrektor  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.  

2. Uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem 

wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Jest przez 

nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego 

jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez 

ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych 

w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych, wydanej przez lekarza.  

3. Dyrektor  zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.  

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 3, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Dyrektor  na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia.  

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 63 

1. Ustala się podział roku na 2 półrocza. 
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2. Pierwsze półrocze trwa od pierwszego dnia rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia 

następnego roku kalendarzowego. 

3. Drugie półrocze trwa od 1 lutego do ostatniego dnia zajęć szkolnych w danym roku. 

4. Szczegółowe terminy wykonania czynności związanych z ustalaniem ocen śródrocznych 

i rocznych określa Dyrektor. 

 

§ 64 

1. W klasach I – III stosuje się następujące oceny bieżące: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień  niedostateczny – 1. 

2. Kryteria ogólne do ocen, o których mowa w ust.1 formułują nauczyciele nauczania 

wczesnoszkolnego. 

3. W klasach  I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

są ocenami opisowymi.  

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. I-III  

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

 

§ 65 

1. Począwszy od klasy IV ustala się bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne 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. W ocenianiu bieżącym stosuje się skróty cyfrowe wymienione w ust.1. 

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie przy ocenach, o których mowa w 

ust.1 plusów(+) i minusów(-). 

4. Ocenę śródroczną klasyfikacyjną wpisuje się do dziennika. 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele, a ocenę klasyfikacyjną 

z zachowania wychowawca. 
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6. Oceny bieżące i śródroczne z zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. IV- VIII z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami 

opisowymi. 

 

 

§ 66 

1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i 

odbywa się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 

2. W klasach I – III stosuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć: 

1) wypowiedzi ustne; 

2) indywidualne karty pracy; 

3) prace praktyczne; 

4) sprawdziany i testy; 

5) zadania domowe; 

6) test umiejętności na zakończenie I etapu edukacyjnego; 

7) badanie techniki głośnego czytania. 

3. W klasach IV – VIII stosuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) wypowiedzi ustne; 

2) kartkówka; 

3) sprawdzian; 

4)  wypracowanie; 

5) testy wiadomości i umiejętności; 

6) praca praktyczna; 

7) wiadomości i umiejętności  na lekcji; 

8) zadania domowe; 

9) projekt edukacyjny. 

4. Zasady przeprowadzania form wymienionych w ust.3: 

1) wypowiedzi ustne – obejmują bieżące wiadomości; 

2) kartkówka – trwa 10 – 15 minut, obejmuje trzy ostanie tematy, nie zapowiedziana; 

3) sprawdzian i test – trwa 30 – 45 minut, obejmuje część działu, zapowiadany  

na tydzień wcześniej; 

4) wypracowanie – trwa 45 – 90 minut, obejmuje jeden lub kilka działów, zapowiadane 

na tydzień wcześniej; 

5) prace praktyczne – ocenia się prace wykonywane na lekcji i w domu. 

5. Nauczyciele zapowiadają prace pisemne, o których mowa w ust.3 pkt.3, 4, 5 

przynajmniej tydzień wcześniej przed ich terminem i zaznaczają ten fakt w dzienniku 

elektronicznym. 
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6. W ciągu tygodnia nie można przeprowadzać więcej niż 3 prace pisemne, o których 

mowa w ust.5, w ciągu dnia tylko jedną. 

7. Wszystkie pisemne formy sprawdzania osiągnięć uczniów powinny być sprawdzone 

i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania przez uczniów. 

8. Wszystkie prace pisemne (z wyjątkiem kartkówek) po sprawdzeniu i ocenieniu 

przechowuje się w dokumentacji szkoły przez dany rok szkolny, czyli do 31 sierpnia 

danego roku szkolnego. 

9. (uchylony) 

10. (uchylony) 

11. (uchylony) 

12. (uchylony) 

 

§ 67 

1. Osiągnięcia uczniów z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

dokumentuje się w: 

1) dzienniku elektronicznym, dzienniku zajęć; 

2) arkuszu ocen. 

2. (uchylony) 

3. Ocena osiągnięć ucznia musi być prowadzona rytmicznie i zaplanowana w czasie, 

powinna uwzględniać różne sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

4. Nauczyciel w dzienniku elektronicznym sporządza legendę ocen, co ułatwia 

przyporządkowanie danej oceny odpowiedniej formie sprawdzania osiągnięć. 

 

§ 68 

1. Uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznej oceny bieżącej z prac pisemnych, 

takich jak: sprawdzian, wypracowanie, test. 

2. Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty oddania  

i omówienia pracy, w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.  

3. Poprawiona ocena jest odnotowana w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej. 

 

§ 69 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuację nauki, szkoła stwarza 

uczniowi szansę uzupełniania braków poprzez: 

1) organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

2) objęcie szczególną opieką danego ucznia przez nauczyciela przedmiotu; 

3) organizację pomocy koleżeńskiej. 
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2. Uczeń, który uzyskał za pierwsze półrocze ocenę niedostateczną zobowiązany jest 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela uzupełnić wskazane przez nauczyciela 

treści programowe. 

 

 

§ 70 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania zgodnie z ust.2. 

2. W klasach I – III oceny roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania  

są ocenami opisowymi. 

3. Klasyfikacja roczna począwszy od  kl. IV polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych zgodnie ze skalą, o której mowa w ust.5. i 

rocznej oceny zachowania zgodnie ze skalą, o której mowa w § 76. 

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 2, 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 ; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4 ; 

4) stopień dostateczny – 3 ; 

5) stopień dopuszczający – 2 ; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

 

§ 71 

1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolny bezpośrednio 

po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji 

nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia, z jakiej religii (bądź 

etyki) uczeń uczęszczał.  

2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.  

3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.  
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§ 72 

1. Na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

informują uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z danych zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, i wpisują te oceny do dziennika elektronicznego w 

ostatniej kolumnie przed miejscem na wpisanie rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Wychowawca klasy na 4 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym,  powiadamia 

rodziców ucznia o wystawieniu przewidywanej rocznej ocenie  zachowania, 

a nauczyciele kl. I-III przesyłają rodzicom przewidywana roczną ocenę opisową. 

3. Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych  na 4 dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej, poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym,  

powiadamiają rodziców  o wystawieniu przewidywanej rocznej oceny  z danych zajęć 

edukacyjnych.  

 

§ 73 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej 

niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych. 

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub pisemnie przez rodzica lub ucznia i złożona 

do nauczyciela nie później niż 2 dni po poinformowaniu rodzica o przewidywanej 

ocenie. 

3. Fakt wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 1 nauczyciel odnotowuje  

w e- dzienniku. 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

5. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków ucznia określonych w § 50 ust. 3. 

6. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy 

i umiejętności ucznia w obszarze uznanym za konieczne w formie np. sprawdzianu 

całorocznego, sprawdzianu z danego działu, pracy dodatkowej, pracy praktycznej itp. 

7. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie 

postępowania i nie może być niższa niż ocena przewidywana przez nauczyciela. 

 

§ 74 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
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2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności; 

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. W ciągu roku szkolnego zachowanie ucznia ocenia się z uwzględnieniem następujących 

kryteriów: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) stosunek do nauki, 

b) przygotowanie się do lekcji, 

c) strój uczniowski, 

d) pełnienie dyżurów, 

e) frekwencja, 

f) zachowanie na lekcjach; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) uczciwość w codziennym postępowaniu, 

b) postępowanie zgodnie z Regulaminem Szkoły, 

c) udział w konkursach szkolnych, 

d) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, 

e) praca na rzecz szkoły, środowiska, 

f) udział w uroczystościach szkolnych, 

g) praca na rzecz klasy, 

h) praca w organizacjach szkolnych, 

i) udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) postawa na uroczystościach i akademiach, 

b) reprezentowanie szkoły w środowisku, 

c) reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych, 

d) reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych. 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej:  

a) dbałość o kulturę słowa, 

b) systematyczne korzystanie z biblioteki,  

c) udział w konkursach literackich, recytatorskich, czytelniczych, ortograficznych, 

humanistycznych, regionalnych, itp. 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 

b) promowanie zdrowego stylu życia, 
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c) przeciwstawianie się przejawom wulgarności, brutalności wobec rówieśników 

i osób starszych, 

d) dbałość o wygląd i higienę osobistą. 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) stosowanie form grzecznościowych w codziennych kontaktach z nauczycielami 

pracownikami i innymi uczniami, 

b) zachowanie się ucznia w szkole, na wycieczkach, poza szkołą, 

c) poszanowanie mienia szkolnego oraz mienia innych osób. 

7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) kultura osobista; 

b) stosunek do nauczycieli, pracowników, kolegów. 

 

§ 75 

1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami 

opisowymi. 

2. W klasach I-III bieżące zachowanie uczniów ocenia się wg skali cyfrowej: 

1) 6 - zachowanie wzorowe 

2) 5 – zachowanie bardzo dobre, 

3) 4 – zachowanie dobre, 

4) 3 – zachowanie poprawne, 

5) 2 – zachowanie nieodpowiednie. 

3. Do każdej z ocen wymienionej w ust.2 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

opracowują szczegółowe kryteria zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 77. 

 

§ 76 

1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 

§ 77 

1. Ustala się kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania: 

1) OCENĘ WZOROWĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  
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a) systematycznie przygotowuje się do zajęć, przynosi potrzebne materiały 

i narzędzia pracy, zawsze odrabia prace domowe, pilnie uważa na lekcjach i jest 

bardzo aktywny, umie pracować w zespole, zaległości w nauce spowodowane 

nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko, 

b) uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 

c) uczeń prezentuje postawę godną naśladowania w sytuacjach szkolnych 

i pozaszkolnych, 

d) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły 

 i uczniów, 

e) dba o wygląd zewnętrzny, przestrzega stroju galowego i zmiany obuwia, ubiera 

się zgodnie z regulaminem dotyczącym codziennego ubioru ucznia,  

f) uczeń wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne (przestrzega regulaminów, 

kontraktów), 

g) odznacza się poczuciem odpowiedzialności godnym naśladowania, wywiązuje się 

z powierzonych mu zadań w odpowiednim czasie, 

h) przestrzega ustalonych zasad, norm, ustaleń, 

i) we wszystkich sytuacjach szkolnych postawę ucznia cechuje respektowanie 

wartości ogólnoludzkich (uczciwość, szacunek, prawdomówność, sprzeciw wobec 

zła itd.), 

j) uczeń samodzielnie podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz klasy, szkoły, 

k) potrafi sam planować swoją pracę oraz przewodzić innymi, 

l) cechuje go wysoka wrażliwość na problemy społeczne i angażuje się  

w rozwiązywanie ich, 

m) reprezentuje szkołę w olimpiadach, zawodach, konkursach, 

n) otacza opieką uczniów słabszych w nauce, 

o) uczeń nie ma żadnej uwagi negatywnej dotyczącej zachowania i ma co 

najmniej dwie uwagi pozytywne w rozliczeniu miesięcznym ( dopuszcza się 

jeden brak zadania pod warunkiem co najmniej 3 uwag pozytywnych). Przy 

ocenie śródrocznej i rocznej łączna liczba uwag negatywnych nie może 

przekroczyć 5”. 

2) OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

a) przygotowuje się do zajęć, przynosi potrzebne podręczniki i przybory, w miarę 

starannie i systematycznie odrabia prace domowe ( dopuszcza się do 2 braków 

zadań);  

b) uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, zdarzyły się sporadyczne 

spóźnienia (1-2), 

c) uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, 

d) zachowuje się kulturalnie wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów, 
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e) dba o wygląd zewnętrzny, przestrzega stroju galowego i zmiany obuwia, ubiera 

się zgodnie z regulaminem dotyczącym codziennego ubioru ucznia, 

f) podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę zachowuje się właściwie, 

g) uczeń dotrzymuje ustalonych terminów (oddawanie zadanych prac, książek 

do biblioteki, itp.), 

h) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie 

różnorodnych prac i zadań, 

i) w codziennym życiu szkoły uczeń wykazuje się uczciwością (np. nie spisuje prac 

domowych, pracuje samodzielnie na klasówkach, nie kłamie itp.), 

j) zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych 

osób, 

k) swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych a także dla mienia 

publicznego i własności prywatnej, 

l) uczeń wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu klasowego 

i w szkole, 

m) działa aktywnie w organizacjach młodzieżowych w szkole lub poza nią, 

n) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

o) chętnie pomaga kolegom w nauce, 

p) W rozliczeniu miesięcznym nie ma żadnej uwagi negatywnej dotyczącej 

zachowania i przestrzegania norm obowiązujących w szkole, ma przynajmniej 

jedną uwagę pozytywną. Przy ocenie śródrocznej i rocznej łączna liczba uwag 

negatywnych nie może przekroczyć 10. 

3) OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ: 

a) sporadycznie zdarzają mu się braki w przyborach szkolnych, podręcznikach czy 

w pracach domowych( dopuszczalnych 3 do 5 braków lub 6 do 9 pod warunkiem, 

że ma co najmniej 2 uwagi pozytywne), 

b) uczeń ma nieusprawiedliwione nieobecności lub spóźnienia (2 nieobecności lub 

4 spóźnienia); 

c) uczeń jest zwykle taktowny, w rozmowach i dyskusjach stara się  

o zachowanie kultury słowa, 

d) dba o wygląd zewnętrzny, przestrzega stroju galowego, sporadycznie nie zmienia 

obuwia (dopuszczalne 2 razy, do 4 pod warunkiem, że ma co najmniej 1 uwagę 

pozytywną), 

e) ubiera się zgodnie z regulaminem dotyczącym codziennego ubioru ucznia 

(uczniowi nie zdarzyło się przyjść do szkoły z pomalowanymi włosami, 

paznokciami, makijażem, itp.), 

f) zachowuje się kulturalnie wobec pracowników szkoły i uczniów (bez uwag 

negatywnych na temat zachowania), 
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g) kilkakrotnie zwracana jest mu uwaga na zajęciach lekcyjnych lub innych 

organizowanych przez szkołę (dopuszczalne do 3 uwag), 

h) uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace 

i zadania, 

i) czasami podejmuje dobrowolnie zobowiązania, które stara się wykonać solidnie, 

j) uchyla się 

k) uczeń nie opuszcza terenu szkoły w czasie pobytu w szkole, 

l) uczeń w szkole stara się postępować uczciwie (np. nie spisuje prac domowych, 

pracuje samodzielnie na klasówkach, nie kłamie itp., 

m) reaguje na dostrzeżone przejawy zła, 

n) stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, 

o) szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, 

p) uczeń angażuje się w pracę na rzecz klasy, 

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

r) dokładnie wypełnia funkcje społeczne w klasie, szkole, 

s) nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce. 

t) nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, 

że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub 

czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia, 

u) przy ocenie śródrocznej i rocznej łączna liczba uwag negatywnych nie może 

przekroczyć 20. 

4) OCENĘ POPRAWNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

a) wypełnia obowiązki szkolne w miarę swoich możliwości, sporadycznie bywa 

nieprzygotowany do zajęć, nie zawsze starannie odrabia prace domowe, zdarzają 

mu się pojedyncze przypadki braku zadań ( od 6 do 9 lub od 10 do 15 pod 

warunkiem co najmniej 3 uwag pozytywnych), podejmuje starania o poprawę 

swoich wyników w nauce, 

b) uczeń ma nieusprawiedliwione nieobecności ( powyżej 7) lub spóźnienia 

(powyżej 6), 

c) zdarzyło się, że uczeń nie zapanował nad emocjami, ale potrafił przeprosić; 

d) kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju, brak dbałości 

o higienę i zmianę obuwia (dopuszczalne 3-5 razy), 

e) sporadycznie zdarzyło mu się niekulturalnie zachować wobec innych,  

ale potrafił naprawić wyrządzoną krzywdę ( do 3 uwag), 

f) darzą się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze 

wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, 

g) rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale się z nich nie wywiązuje 

zdarzyło się sporadycznie, że: uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w 
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stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła; nie 

wykazał dostatecznego szacunku do pracy własnej lub cudzej; naraził na 

nieznaczny uszczerbek mienie prywatne lub publiczne; uchybia godności własnej 

lub innych, 

h) uczeń nie uchyla się od prac na rzecz klasy, szkoły, 

i) sporadycznie wykonuje prace społeczne (poza obowiązkowymi) z własnej 

inicjatywy, 

j) zdarzyło się, że uczeń odmówił pomocy koledze w nauce lub innej życiowej 

sprawie, 

k) nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, 

że jest od nich wolny”  

l) przy ocenie śródrocznej i rocznej łączna liczba uwag negatywnych nie może 

przekroczyć 40. 

5) OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

a) nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, nie wykazuje 

poprawy mimo wielokrotnych uwag ze strony nauczycieli, 

b) uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna 

liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi powyżej 13), 

notorycznie nie odrabia zadań domowych, 

c) uczeń często zachowuje się nietaktownie, 

d) często nie reaguje na zwracaną uwagę na zajęciach lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, 

e) zdarza się, że uczeń używa mało kulturalnego słownictwa, 

f) wielokrotnie zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju, brak dbałości 

o higienę i zmianę obuwia (dopuszczalne 5-10 razy), 

g) uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt 

starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, 

h) uczeń niechętnie podejmuje zobowiązania, 

i) uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasad uczciwości; 

j) nie reaguje na przejawy zła, 

k) kilkakrotnie uchybił godności własnej lub innych osób, 

l) nie wykazuje szacunku dla pracy i własności własnej i innych członków 

społeczności szkolnej, 

m) uczeń często unika pracy na rzecz zespołu klasowego lub w jego składzie; 

n) niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, 

o) uczeń pali papierosy, pije alkohol lub przyjmuje narkotyki i inne używki i tym 

samym naraża na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły. 

6) OCENĘ NAGANNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
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a) nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

przeciwstawia się im, wdaje się w „pyskówki” słowne, 

b) uczeń opuścił powyżej 20 godzin zajęć szkolnych i brak ich usprawiedliwienia, 

c) uczeń zachowuje się nietaktownie, używa wulgaryzmów w rozmowach  

i dyskusjach, 

d) uczeń ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, uczniów; 

e) uczeń ignoruje uwagi nauczyciela na niewłaściwe zachowanie podczas zajęć 

lekcyjnych lub innych organizowanych przez szkołę, 

f) uczeń nie przestrzega stroju galowego, jego wygląd odbiega rażąco od norm 

obowiązujących w szkole, 

g) uczeń nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły, 

h) zdarzyło się przynajmniej 1x, że uczeń opuścił teren szkoły w czasie pobytu 

w szkole, 

i) uczeń postępuje niezgodnie z zasadami uczciwości, prawdomówności itd., 

j) uczeń, mimo zachęty nauczyciela, nie chce podejmować żadnych prac na rzecz 

klasy, 

k) nie podejmuje współpracy z innymi, 

l) uczeń pali papierosy, pije alkohol lub przyjmuje narkotyki i tym samym naraża na 

uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły. 

2. Nauczyciele wpisują do e-dziennika pozytywne i negatywne uwagi dotyczące 

zachowania uczniów zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 77. 

 

§ 78 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenionego ucznia 

i uwzględnia te opinie przy ustalaniu oceny. 

2. Nauczyciele wyrażają opinię o zachowaniu uczniów poprzez bieżące wpisywanie uwag 

w dzienniku elektronicznym, zaś przed klasyfikacją półroczną i roczną proponują ocenę 

zachowania na przygotowanej przez wychowawcę „Karcie oceny zachowania” 

w ustalonym terminie. 

3. Uczniowie danej klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy proponują ocenę 

zachowania dla każdego ucznia w formie ustnej, wychowawca ich propozycje zapisuje 

na „Karcie oceny zachowania”. 

4. Każdy uczeń dokonuje samooceny w formie pisemnej na „Karcie samooceny”,  

a wychowawca wpisuje tę ocenę do „Karty oceny zachowania". 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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6. Szczegółowe zasady oceniania zachowania opisują “kryteria ocen zachowania 
w klasach 4-8”. 

 

§ 79 

1. Uczeń lub jego rodzic mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej 

niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania. Prośba powinna być 

wyrażona pisemnie z odpowiednią motywacją nie później niż 2 dni od daty 

poinformowania przez wychowawcę. 

2. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa 

w ust 1. 

3. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków ucznia określonych w § 50. 

4. Wychowawca może uwzględnić dodatkowe, udokumentowane działania ucznia, 

których wcześniej nie wzięto pod uwagę przy ocenie ucznia, np. wysokie osiągnięcia 

w sporcie, w konkursach, praca społeczna na rzecz środowiska. 

5. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie 

postępowania. 

 

§ 80 

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;  

 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.  

5. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego Dyrektor umożliwia mu zdawanie 

egzaminu klasyfikacyjnego z zastrzeżeniem punktu 4.  

6. Wniosek, o którym mowa ust. 5 należy złożyć nie później niż 1 dzień po posiedzeniu 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  
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7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia przewodniczący komisji egzaminacyjnej 

wraz z rodzicami ucznia, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora  

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązek szkolny poza Szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora, 

który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza Szkołą. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten 

egzamin.  

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów, 

rodzice ucznia.  

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonywanych zadaniach 

praktycznych. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora.  

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna.  

 

§ 81 
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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. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.  

7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna.  

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

9. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.  

10. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.  

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję.  

12. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

13. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że ocena z 

egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny.  

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor  

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym.  

15. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

16. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej  

do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości 
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przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu 

określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

 

§ 82 

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

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych 

od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna, o której mowa w ust. 1 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 

Dyrektor powołuje komisję. 

3. Skład i zasady pracy komisji określają odrębne przepisy w sprawie oceniania 

i klasyfikowania uczniów. 

4. Przepis zawarty w ust.1 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. 

 

§ 83 

1. Uczeń klasy I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem 

ust. 6.  

2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny kwalifikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeżeniem ust. 7, 8. 

3. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także z dodatkowych zajęć oraz religii lub etyki 

średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

otrzymuje promocję z wyróżnieniem.  

4. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także z dodatkowych zajęć 

oraz religii lub etyki średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. 
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5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

6. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia Rada Pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy. 

 

§ 84 

1. Dla uczniów klasy VIII Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin 

poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań. 

2. Zasady przeprowadzania egzaminu regulują odrębne przepisy.  

 

§ 85 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

3. Posiłki dostarczane są w formie cateringu przez firmę zewnętrzną. 

 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

 

§86 

1. Szkoła posiada własny sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny. 

2. Ważne uroczystości, w tym:  

1) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) Ślubowanie klasy I; 

3) Dzień Komisji Edukacji Narodowej; 

4) Uroczystości Państwowe; 

5) Święto Patrona - odbywają się ze sztandarem. 

3. Sztandar Szkoły przechowywany jest w gablocie. 

4. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji jego poszanowania.  

5. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun poczty wyznaczony przez 

Dyrektora. Jego zadaniem jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny 

z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. 
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6. Poczet sztandarowy oraz skład rezerwowy wytypowany jest spośród uczniów 

wyróżniających się w nauce i bardzo dobrym zachowaniu. 

 

§ 87 

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 szkoły 

określają odrębne przepisy. 

4. Szkoła, jako jednostka budżetowa, realizuje swoje wydatki na podstawie rocznego 

planu finansowego będącego częścią układu wykonawczego budżetu gminy. 

5. Obsługę finansowo-księgową Szkoły prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół Gminy Raba Wyżna. 

6. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

7. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje  

na stronie internetowej Szkoły. 

 

§ 88 

1. Działalność szkoły może być współfinansowana z dowolnych opłat ponoszonych przez 

rodziców lub inne osoby prywatne i podmioty gospodarcze. 

 

§ 89 

1. Szkoła może wynajmować zgodnie z odrębnymi przepisami pomieszczenia osobom 

prawnym i osobom fizycznym, których działalność nie narusza statutowej działalności 

szkoły oraz obowiązującego prawa. 

 

§ 90 

1. W szkole mogą działać związki zawodowe na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 91 

1. Sprawy nieujęte w niniejszym Statucie regulowane są obowiązującymi przepisami 

prawa. 


