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Podstawa prawna  

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2156 ze 

zm. Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.zm.). 

4.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922). 

5. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2017r. poz. 573). 

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

167). 

7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

r., poz. 902). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego 

samego typu (Dz.U. poz. 1546). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512). 

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych 

statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia 

praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. poz. 

1451). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. poz. 1322). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147). 
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14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy  

o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 

rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. poz. 1117). 

15.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 1083). 

16. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z poz. 949). 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703). 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649). 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610). 

20.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do 

użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz.481) 

21.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkół podstawowych, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, bądź znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356). 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170 z późn.zm.). 

23. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017, 

poz.1591). 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578). 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2017.1635). 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci  

i młodzieży (DZ.U. Dz.U. 2017 poz. 1616). 
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27.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia 

osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1453). 

28.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1335). 

29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 

jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 

w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154). 

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

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1250). 

31.Rozporządzenie MEN z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu 

realizacji edukacji dla bezpieczeństwa ( Dz. U. z 2017r. poz.1239 ). 
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1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi   

im. Marii Skłodowskiej - Curie w Inowrocławiu. 

2) Oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne 3, 4, 5 i 6-latków. 

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami 

Przedszkolnymi  im. Marii Skłodowskiej - Curie w Inowrocławiu. 

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami 

Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Inowrocławiu. 

5) Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły. 

6) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

7) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Inowrocław. 

8) Radzie Pedagogicznej – należy  przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej  nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Inowrocławiu. 

9) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć przewodniczących trójek klasowych rodziców 

poszczególnych klas. 

10) Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 9    

z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Inowrocławiu. 

11) Wychowanku – należy przez to rozumieć dzieci odbywające obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne  w Oddziale Przedszkolnym przy Szkoły Podstawowej nr 9 im. 

Marii Skłodowskiej - Curie w Inowrocławiu oraz dzieci uczęszczające do oddziałów 

programowo niższych ( 3 /4 /5–latki). 
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DZIAŁ I. Informacje o placówce   

Rozdział 1.   Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie  

w Inowrocławiu, zwana dalej Szkołą jest 8 letnią placówką publiczną. 

 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów na-uczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra 

Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów.. 

2.  Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Chemicznej 9 w Inowrocławiu. 

3.  Organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła nosi imię Marii Skłodowskiej - Curie. 

6. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

7. W szkole organizowane są oddziały przedszkolne. Szczegółowe Zasady rekrutacji do 

oddziałów przedszkolnych reguluje Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów 

przedszkolnych. 

8. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych 

(posługujących się językiem regionalnym) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości własnej historii i kultury. 

9. Szkoła jest jednostką budżetową. 

10. Obwód Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Inowrocławiu obejmuje ulice miasta Inowrocławia: Bagienna, Chabrowa, 

Chemiczna, Deszczowa, Dyngusowa, Fabryczna, Fiołkowa, Gdyńska, Kamienna, Kwiatowa, 

Jana Karola Maćkowskiego, Makowa, Mątewska od nr. 1 do nr. 100, Mikorzyńska, 

Modrakowa, Mostowa, Nizinna, Notecka, Objazdowa, Piękna, Polna, Popowicka, Franciszka 

Posadzego, Poznańska od nr. 252, Przemysłowa, Daniela Rakowicza, Rolna, Ruciana, 

Rumiankowa, Rzeczna, Skryta, Słoneczna, Sodowa, Spokojna, Staropoznańska od nr.40, 

Torowa, Wapienna. 

11. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego  

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
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§ 2  

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych. 

2. Pieczęć urzędowa szkoły to okrągła pieczęć metalowa, zawierająca pośrodku wizerunek orła 

ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis Szkoła Podstawowa nr 9   

z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Inowrocławiu. 

3. W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Inowrocławiu używane są następujące rodzaje pieczęci o średnicy 36mm i 20mm. 

4.  W szkole używane są następujące rodzaje pieczątek: 

1) nagłówkowe – zawierające pełną nazwę szkoły, adres stanowiący jej siedzibę, nr telefonów, 

nr faksu, nr NIP, nr REGON, 

2) imienne – zawierające stanowisko lub pełnione funkcje, wynikające ze stosunku pracy oraz 

tytuł zawodowy (skrót), imię i nazwisko oraz miejsce do podpisu. Szczegółowe zasady 

postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi określa Instrukcja 

postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi 

 

DZIAŁ II. Misja  oraz model absolwenta szkoły i  oddziałów 

przedszkolnych 

 

   

Rozdział 1.  Misja  oraz model absolwenta szkoły  

 
 

§ 3 

1. Misja Szkoły zawiera się w przesłaniu ― Każdy jest uzdolniony, należy te zdolności ujawnić  

i pielęgnować.‖  Przesłanie to wyznacza standardy codziennych działań uczestników procesu 

edukacyjnego  w urzeczywistnianiu wizji szkoły. 

 

§ 4 

 

1. Wizja szkoły. 

1) Wzorując się na postawie Patronki Szkoły - Marii Skłodowskiej - Curie - nasza szkoła 

pragnie wychować uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji,  

patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej, kierując się 

poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz 

Konwencją  

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
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2. Nasza szkoła: 

1)  to holistyczne spojrzenie na dziecko - człowieka; 

2) to placówka nowoczesna, wykorzystująca TIK w procesie edukacyjnym; 

3) znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie 

jakości; 

4) kształci w dziecku potrzebę wyrażania siebie, swojej osobowości i indywidualności  

w świecie; 

5) jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez 

względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne; 

7) kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, właściwego odżywia się, mówiąc 

stanowczo: NIE wszelkim uzależnieniom; 

8) pracuje w życzliwej i bezpiecznej atmosferze opartej na kulturze osobistej nauczycieli, 

uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu; 

9) to kadra tworząca zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, 

chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych; 

10) aktywnie włącza się do działań na rzecz społeczności lokalnej i działań charytatywnych; 

11) to uczniowie i absolwenci odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu, 

dobrze radzący sobie we współczesnym świecie; 

12) to uczniowie i absolwenci dobrze wychowani, godnie reprezentujący rodzinę, szkołę  

i ojczyznę. 

 

 

§ 5 

 

1. Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii 

Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu. 

2. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 9  z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej -

Curie w Inowrocławiu to obywatel Europy XXI wieku, który po ukończeniu szkoły  powinien: 

 

1) umieć odnaleźć się pod każdym względem na kolejnym etapie edukacyjnym; 

2) mieć poczucie wartości i indywidualności; 

3) być otwarty na postęp technologiczno – cywilizacyjny; 

4) umieć samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł i ocenić ich wiarygodność; 

5) rozumieć informacje podane różnymi sposobami;  

6) wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach; 

7) umieć współpracować i współdziałać w grupie; 

8) znać i stosować zasady dobrego wychowania; 

9) być tolerancyjnym, jednak wykazywać postawy asertywne; 

10) posiadać umiejętności dokonywania samooceny oraz konstruktywnej krytyki; 

11) być wrażliwym na problemy społeczne i ekologiczne oraz posiąść umiejętność wprowadzania 

pozytywnych zmian; 

12) znać tradycje swojego kraju, środowiska, mieć szacunek dla odrębnych tradycji i obyczajów; 

13) umieć określić swoje zainteresowania, możliwości i preferencje w kierunku dalszego 

kształceniu; 

14) znać i rozumieć rolę i znaczenie integracji w świecie oraz powiązania kultury polskiej  

z innymi kulturami oraz umieć krytycznie je oceniać. 
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Rozdział 2.  Misja  oraz model absolwenta oddziałów przedszkolnych 

 

§ 6 

1. Misja Oddziałów Przedszkolnych. 

2. Misja  w Oddziałach Przedszkolnych realizowana jest  w postaci: 

1) zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych; 

2) diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci; 

3) wspomagania dzieci w ich indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień  

i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami; 

4) motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania; 

5) przygotowania pod każdym względem do kolejnego etapu edukacyjnego; 

6) wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych, opartych na wartościach takich 

jak: miłość, dobro, piękno, szacunek; 

7) kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

nowych i trudnych; 

8) rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi  

i dorosłymi; 

9) wdrażania zdrowego stylu życia; 

10) rozwijania sprawności fizycznej; 

11) wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej 

rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej; 

12) kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej; 

13) wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka; 

14) efektywnego angażowania rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji. 

 

 

§ 7 

1. Wizja: Oddziałów Przedszkolnych: 

 

1) Praca Oddziałów Przedszkolnych ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa 

oraz wszechstronny rozwój osobowości; 

2) Oddziały Przedszkolne zapewniają opiekę i wspomagają rozwój w bezpiecznym i zdrowym 

środowisku; 

3) Oferta edukacyjna Oddziałów Przedszkolnych inspiruje wychowanków do ciekawości 

poznawczej oraz zachęca do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, 

muzycznej, językowej, matematycznej; 

4) Wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością oraz życzliwością 

dla świata i ludzi; 

5) Oddziały Przedszkolne umożliwiają wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim 

dzieciom; 
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6) Oddziały Przedszkolne indywidualizują rozwój wychowanków z uwzględnieniem 

spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej; 

7) Oddziały Przedszkolne mają dobrą opinię w środowisku; 

8) Nauczyciele dążą, aby każdy absolwent Oddziałów Przedszkolnych osiągnął sukces  i umiał 

radzić sobie z porażkami; 

9) Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną 

komunikację interpersonalną; 

10) Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu Oddziałów Przedszkolnych; 

11) Oddziały Przedszkolne posiadają kompetentną, zaangażowaną kadrę pedagogiczną,  

z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym; 

12) Oddziały Przedszkolne uwzględniają w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego; 

13) Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką 

jakość pracy Oddziałów Przedszkolnych; 

14) Baza, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, estetyka pomieszczeń  

i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.  

 

§ 8 

1. Model absolwenta Oddziału Przedszkolnego: 

1) Dziecko kończące naukę w Oddziałach Przedszkolnych i rozpoczynające edukację w szkole 

podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia i jest odpowiednio przygotowane do 

wykonywania obowiązków szkolnych. 

2. Absolwent Oddziałów Przedszkolnych posiada: 

1) umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia; 

2) przygotowanie do nauki czytania i  pisania, 

3) umiejętność przeliczania elementów zbioru, 

4) przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, 

5) umiejętność orientacji przestrzennej, 

6) umiejętność powtarzania rytmów, 

7) umiejętność klasyfikacji, 

8) zdolność do obdarzania nauczyciela oraz innych dorosłych uwagą i porozumiewania się  

w zrozumiały dla innych sposób, 

9) umiejętność koncentracji oraz pracy przez dłuższy czas, 

10) umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 

11) umiejętność radzenia sobie z trudnościami, 

12) umiejętność twórczego rozwiązywania zadań, 

13) odpowiedni poziom samodzielności, 

14) gotowość do samodzielnej kreatywnej działalności plastycznej z wykorzystaniem 

różnorodnych technik oraz środków wyrazu plastycznego, 

15) umiejętność komunikatywnego porozumiewania się, 

16) podstawową wiedzę na temat właściwych nawyków żywieniowych, 

17) podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym. 

 

3.   Absolwent Oddziałów Przedszkolnych zna: 

1) następstwo pór roku, dnia i nocy, dni tygodnia, 
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2) swoje miejsce w świecie –jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku, 

3) symbole narodowe i szanuje je, 

4) prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, 

5) zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, 

6) zasady kultury współżycia, postępowania, 

7) potrzebę szanowania przyrody i środowiska. 

 

4. Absolwent Oddziałów Przedszkolnych potrafi: 

1) cieszyć się z własnych osiągnięć, odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie, 

2) posługiwać się zdobyczami techniki. 

 

5. Absolwent Oddziałów Przedszkolnych nie obawia się: 

1) występować publicznie, 

2) reprezentować grupy, 

3) chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi sukcesami, 

4) wykazywać inicjatywy w działaniu, 

5) wyrażania swoich uczuć. 

 

DZIAŁ III. Cele i zadania szkoły  oraz oddziałów 

przedszkolnych  

Rozdział 1.   Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji 

 §   9 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw 

programów nauczania oraz program wychowawczo - profilaktyczny szkoły. 

 

§ 10 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

2.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć  

z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3.  Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych, 
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2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

§ 11 

 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

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, 

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. 

2.  Szkoła realizuje cele i zadania  poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego 

kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego 

do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, 

przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia 

rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 
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8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami  

i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną  

i właściwą postawę ciała, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia 

i higieny pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)  

i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego 

stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności, 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach 

międzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym 

 i prywatnym, 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych. 

 

§ 12 

 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie 

edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły, 

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-

wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Inowrocławiu, Sądem Rodzinnym  

w Inowrocławiu, Towarzystwem Przyjaciół Dziecka w Inowrocławiu, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Inowrocławiu i innymi organizacjami i stowarzyszeniami 

wspierającymi szkołę. 
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§ 13 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły 

do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

2) organizowanie przed lekcjami i po lekcjach  oraz w czasie przerw dyżurów nauczycielskich 

na korytarzach, boisku szkolnym i przy wejściach do szkoły.  Zasady i organizacja dyżurów 

umieszczone są w regulaminie dyżurów, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów/pięter dla dzieci w różnym wieku 

dla oddziałów przedszkolnych, klas I–III oraz  klas IV–VIII, 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po 

zajęciach lekcyjnych, 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, 

rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia śniadania i posiłku obiadowego w stołówce 

szkolnej, 

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placu zabaw, boisk i sprzętu szkolnego  

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

13) reagowanie nauczycieli na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

14) zwracanie się pracowników obsługi szkoły do osób postronnych wchodzących na teren szkoły 

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

kierowanie tej osoby  do dyrektora, 

15) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów. 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem 

poprzez przydzielenie opiekunów. Zasady przydzielenia opiekunów umieszczone są  

w regulaminie wycieczek. 
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Rozdział 2.   Cele i zadania oddziałów przedszkolnych  

 
§ 14 

 

1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz   

z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

3. Naczelnym celem  oddziałów przedszkolnych jest  wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

4. W ramach zadań działalności edukacyjnej oddziały przedszkolne realizują: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę   

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków   

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową  

i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 

zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających 

się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do 

intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka, 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

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

rozwój tożsamości dziecka, 
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13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w oddziale 

przedszkolnym, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) 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, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury  

i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego, 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

Rozdział 3.  Sposoby realizacji zadań oddziałów przedszkolnych 

 

§ 15 

1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych 

wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz 

wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego, 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności, 

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, 

stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie  

z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza-

odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka. 

2. Wobec rodziców oddziały przedszkolne pełnią funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomagają w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej, 

2) informują na bieżąco o postępach dziecka, uzgadniają wspólnie z rodzicami kierunki         

 i zakres zadań realizowanych w oddziałach przedszkolnych. 

§ 16 

1. Oddziały przedszkolne organizują i udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

uczęszczającym do poszczególnych oddziałów, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziałach przedszkolnych polega na 

wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści,  

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. 
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4. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana  

w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli  

i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

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

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

4) porad i konsultacji. 

5. Oddziały przedszkolne organizują wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu 

pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. 

6. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności: 

1)  ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania    

 i wsparcia rodziny dziecka, 

2) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie 

realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem 

oraz oceniania postępów dziecka, 

3) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian  

w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego 

rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 

7. Współpraca zespołu z rodzicami to: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach   z dzieckiem: 

wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań 

dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania, 

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy  z dzieckiem, 

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz  

w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych 

 i niezbędnego sprzętu. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

9. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

§ 17 

1. W oddziałach przedszkolnych realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci w wieku 6 lat. 

1) Dyrektor jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 

mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  

w oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest 

przekazanie dyrektorom szkół podstawowych wykazu dzieci we wrześniu każdego roku 

szkolnego. 

2) Dyrektor jest zobowiązany do wydania we wrześniu każdego roku szkolnego, każdemu 

dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w oddziale przedszkolnym, „Zaświadczenia  
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o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego". Wzór zaświadczenia 

określają odrębne przepisy. 

3) Dyrektor jest zobowiązany do wydania w czerwcu każdego roku szkolnego, każdemu dziecku 

spełniającemu obowiązek przedszkolny w oddziale przedszkolnym, „Zaświadczenia  

o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego". Wzór zaświadczenia 

określają odrębne przepisy. 

4) Dyrektor prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu i spełnieniu obowiązku 

przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego. 

 

2. Oddziały przedszkolne zapewniają dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć 

poza terenem oddziału przedszkolnego, 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek określa Regulamin  

wycieczek, 

3) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, 

4) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

 

DZIAŁ IV. Oddziały przedszkolne 

Rozdział 1. Organizacja nauczania i wychowania oddziałów 

przedszkolnych  

§ 18 
 

1. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa arkusz organizacyjny dla szkoły 

podstawowej z oddziałami przedszkolnymi zatwierdzony przez organ prowadzący. 

2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności: 

1) czas pracy poszczególnych oddziałów, 

2) liczbę pracowników oddziałów przedszkolnych, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący. 

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia 

opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym. 

5. Praca wychowawczo - dydaktyczna  i opiekuńcza prowadzona jest bezpłatnie w oparciu  

o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania 

przedszkolnego. 

6. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin.  

7. W oddziałach przedszkolnych  mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe: 

1) religia, 

2) logopedia, 
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3) język angielski. 

8. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład 

dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, 

dostosowany do oczekiwań rodziców. 

9. Ramowy rozkład dnia obejmuje: 

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców, 

2) następujące pory posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. 

10. Szczegółowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym, w tym ramy czasowe realizacji podstawy 

programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor . 

11. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

12. .Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej oddziałów przedszkolnych określają 

odrębne przepisy. 

13. W oddziałach przedszkolnych nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-

opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb 

oddziałów przedszkolnych i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta oddziałów 

przedszkolnych. Są dopuszczone przez dyrektora. 

14. Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece: 

1) jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału, 

2) dwóch nauczycieli w przypadku dziesięciogodzinnego i dłuższego czasu pracy oddziału. 

15. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach przedszkolnych co roku zatwierdza organ 

prowadzący. 

16. W miarę możliwości w oddziale przedszkolnym, za zgodą organu prowadzącego, można 

zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów 

rozwojowych dzieci. 

17. Za bezpieczeństwo dzieci, podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych w oddziale 

przedszkolnym, a także poza jego terenem, w godzinach pracy placówki, odpowiedzialny jest 

nauczyciel. 

18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej opieki dodatkowo, w grupie z przewagą dzieci 

trzyletnich, zatrudniona jest pomoc nauczyciela. 

19. Oddział przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

20. Oddział przedszkolny prowadzi: 

1) dla każdego oddziału dziennik zajęć oddziału przedszkolnego, w którym dokumentuje się  

przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym, 

2) dzienniki zajęć specjalistycznych w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych, 

3) dziennik indywidualnego nauczania i wychowania dla dzieci zakwalifikowanych do 

indywidualnego nauczania i wychowania, 

4) dokumentację badań i czynności uzupełniających dla każdego dziecka objętego opieką  

specjalistyczną, np. pedagoga, psychologa, logopedy. 
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Rozdział  2.Organizacja oddziałów przedszkolnych 

 

                                                                  § 19 

 

1. Oddział przedszkolny jest czynny w godzinach od 06.30. do 16.30.                                                     

Dzienny czas pracy oddziałów przedszkolnych wynosi 10 godzin. 

2. Oddział przedszkolny jest placówką wielo-oddziałową. 

3. Do realizacji zadań statutowych oddziałów przedszkolnych, oddział przedszkolny  posiada cztery  

sale dydaktyczne i salkę do gimnastyki korekcyjnej. 

4. Organ prowadzący placówkę odpowiada za jej działalność i do jego zadań należy  

w szczególności: 

1)zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki; 

1) wykonywanie remontów obiektu oddziałów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych  

w tym zakresie, 

2) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki, 

3) wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych. 

5. Organizacja oddziałów przedszkolnych dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas 

ich pracy, 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie 

programów wychowania przedszkolnego, 

6. Podstawową jednostką organizacyjną oddziałów przedszkolnych jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

7. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25. 

8. Oddziały przedszkolne organizują w zależności od potrzeb: 

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, 

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej, 

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, 

zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

9. Organ prowadzący ustala w drodze uchwały opłaty za usługi świadczone przez placówkę, 

wykraczające poza nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie. Tekst uchwały podawany jest do wiadomości rodziców: 

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, 

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki 

żywieniowej, 

3) dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego może korzystać z następującej liczby 

posiłków: 

a) śniadanie, 

b) śniadanie, obiad, 

c) śniadanie, obiad, podwieczorek, 

d) obiad, podwieczorek. 
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10. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat i dokonywania odpisów za wyżywienie określa umowa 

cywilno - prawna zawierana między oddziałem przedszkolnym a rodzicami (prawnymi 

opiekunami) dziecka z chwilą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Rodzice 

zobowiązani są do uiszczenia opłat za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne do 15 dnia 

każdego miesiąca. 

11. W razie zalegania przez rodziców z uiszczeniem należności za pobyt dziecka w oddziale 

przedszkolnym, wysyła się upomnienie do rodziców bądź opiekunów dziecka. Po bezskutecznym 

upomnieniu sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego. 

12. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego umieszczone są  

w ―Regulaminie przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego‖. 

Rozdział 3.Rodzice oddziałów przedszkolnych 

 

§ 20 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach 

organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach 

wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości), 

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą, 

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy, 

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli  

i oddziałów przedszkolnych, 

5) zapoznania się z realizowanymi w oddziale przedszkolnym planami i programami pracy  

dydaktyczno -  wychowawczej, 

6) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju 

 i postępów edukacyjnych dziecka, 

7) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu 

tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać, 

8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

9) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego organowi  

prowadzącemu nadzorującemu pracę pedagogiczną. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, 

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego lub zadbanie  

o upoważnienie do tego osoby, która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo, 

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym, 

7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

8) zapewnienie regularnego uczęszczania do oddziału przedszkolnego dzieci sześcioletnich 

podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, 

9) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, 

10) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych oddziałów przedszkolnych. 
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3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 

4. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są złożyć  

w oddziale przedszkolnym prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do oddziału 

przedszkolnego" w terminie wskazanym przez organ prowadzący oddział przedszkolny. 

 

Rozdział 4. Wychowankowie oddziałów przedszkolnych 

§ 21 
 

1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego przysługuje prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę 

przed przemocą, 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej i własnego tempa rozwoju, 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, 

religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu, 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym, 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

2. Wychowanek oddziałów przedszkolnych zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest, 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony, 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony, 

8) zdrowego jedzenia. 

3.  W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia 

przeciw nim pracowników oddziałów przedszkolnych, dziecko osobiście lub poprzez rodziców 

zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi placówki. 

4. Wychowanek oddziałów przedszkolnych ma obowiązek przestrzegania umów społecznych 

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu oddziałów 

przedszkolnych na miarę własnych możliwości, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli  

i innych pracowników oddziałów przedszkolnych, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w oddziałach przedszkolnych. 
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Rozdział 5. Gospodarka finansowa oddziałów przedszkolnych 

§ 22 

 
1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej oddziałów przedszkolnych określają odrębne 

przepisy. 

 

DZIAŁ V. Organizacja  i świadczenia pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej 

Rozdział 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

 

§ 23 

1. W szkole oraz oddziałach przedszkolnych organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. 

Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom w bieżącej pracy z uczniem. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,                           

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

 

§ 24 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w oddziale przedszkolnym oraz 

uczniowi   w szkole polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 

umożliwianiu ich zaspokojenia, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia, 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami. 

2. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

1) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców, 

2) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

3) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, 

4) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających                      

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

5) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

6) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 
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7) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 25 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia                       

i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz 

szkoły,     a także w środowisku społecznym. Wynika ona w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) choroby przewlekłej, 

9) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, 

10) niepowodzeń edukacyjnych, 

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

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

§ 26 

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

1) rodzicami uczniów, 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 27 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista informuje o tym niezwłocznie 

wychowawcę klasowego. 

2. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować także: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie, 

2) uczeń, 

3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna, 

4) dyrektor szkoły, 

5) pielęgniarka szkolna, 

6) pracownik socjalny, 

7) asystent rodziny, 

8) kurator sądowy. 
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§ 28 

1. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy 

oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone  

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły. 

 

 

§ 29 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem, 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 

a) pedagog szkolny, 

b) logopeda, 

c) psycholog. 

 

§ 30 

1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania 

pedagogiczne, których celem jest: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, 

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem, 

3) realizacja zaleceń i ustaleń zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale, 

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 

 

Rozdział 2. Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

§ 31 

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych i w szkole jest realizowana 

przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: 

1) Dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb. 

2) Rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metodyki nauczania. 

3) Indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. 

4) Dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych. 

Są to: 

1) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

3) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapia pedagogiczna, 

4) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjnym, 
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5) zajęcia terapii logopedycznej, 

6) zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub zindywidualizowana ścieżka kształcenia, 

7) gimnastyka korekcyjna. 

Zasady organizowania zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej umieszczone są  

w Procedurze organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9  

z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Inowrocławiu. 

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to: 

1) Porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego. 

2) Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej- prowadzone przez pedagoga oraz 

przedstawicieli instytucji. 

3) Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego oraz indywidualne konsultacji wychowawców i nauczycieli z pedagogiem. 

4) Porady, konsultacje dla rodziców udzielane przez pedagoga oraz wychowawców  

i nauczycieli. 

5) Warsztaty i szkolenia dla rodziców –prowadzone przez pedagoga oraz przedstawicieli 

instytucji. 

 

Rozdział 3.  Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 

§ 32 

 

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

1) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

a) Posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej. 

b) Posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz kształcenia 

specjalnego - na podstawie tego orzeczenia. 

c) Nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale, dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów  

koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy 

doraźnej w bieżącej pracy  z uczniem. 

2) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem. 

3) Wychowawca klasy lub oddziału przedszkolnego informuje innych nauczycieli /specjalistów                  

o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy                    

z uczniem, oraz we współpracy z nauczycielami /specjalistami planuje i koordynuje pomoc 
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psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 

oraz bieżącej pracy z uczniem. 

4) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę / nauczyciela, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres 

ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

5) Wychowawca klasy/oddziału przedszkolnego/nauczyciele/specjaliści planując udzielanie 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, 

 w razie potrzeby,                  z innymi podmiotami wspierającymi pracę placówki. 

6) Specjaliści wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu 

sposobów      i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

7) Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski 

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

8) W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio 

wychowawca klasy lub oddziału przedszkolnego planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na 

celu poprawę funkcjonowania ucznia, a jeśli z tych wniosków wynika, że mimo udzielanej 

uczniowi pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor, za zgodą 

rodziców ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy  

i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

§ 33 

1. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzą 

dokumentację zajęć z uczniem zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

3. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla ucznia formach, 

okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, informowani są rodzice ucznia w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje 

powyższą informację w e-dzienniku lub przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic 

własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji. 

4. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu 

dziecku. 

5. Wychowawca klasy/oddziału przedszkolnego jest koordynatorem wszelkich działań związanych               

z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

 

Rozdział 4. Uczeń zdolny w szkole 

§ 34 

1. Uczeń zdolny w szkole 

1) Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

a) Udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień.    

b) Wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny  i wiary w siebie. 
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c) Stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego uczniów. 

d) Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych. 

e) Promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

2) Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują 

pracę: na lekcji, poza lekcjami i poza szkołą. 

3) Uczeń zdolny ma możliwość: 

a) Rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

b) Uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad. 

c) Indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych                                     

i w domu. 

d) Realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4) W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

a) Rozpoznaje uzdolnienia uczniów. 

b) Umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy. 

c) Systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy 

ucznia w domu. 

d) Współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną  w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych 

ucznia. 

Rozdział 5. Indywidualizacja pracy z uczniem 

§35 

 

1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia                                

i środków dydaktycznych, 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

 

§ 36 

 

1. Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia 

1) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  
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i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

2) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

3) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 37 

 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog i logopeda posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

prowadzonych zajęć. 

§ 38 

 

1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog i logopeda oraz inni 

nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach 

podawanych na stronie internetowej szkoły. 

2. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności                                

z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach 

umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz 

na stronie internetowej szkoły. 

3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Inowrocławiu. 

 

Rozdział 6. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom 

niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie 

§39 

 

1. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym                                                

i niedostosowanym społecznie. 

1) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie   i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalenie 

dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, jest 

zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

2) Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń. Spotkania 

zespołu odbywają się dwa razy w roku szkolnym. 
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3) W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub 

inny specjalista (na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia). 

 

§ 40 

 

1. Dla ucznia objętego kształceniem specjalnym zespół sporządza indywidualny program edukacyjno 

– terapeutyczny oraz dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz dokonuje modyfikacji programu. 

2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 

1) Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia wraz  z określeniem metod i formy pracy z uczniem. 

2) Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniem,  z tym, że w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym. 

3) Formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez 

dyrektora szkoły zgodnie z przepisami. 

4) Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

5) Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia. 

6) Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.  

3. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu                                    

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. W przypadku 

nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu, rodzice są niezwłocznie powiadamiani w formie 

pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 

4. Wychowawca klasy przekazuje pisemną informację do rodziców /listownie/, na spotkaniu                                  

z rodzicem, rodzic zaś potwierdza otrzymanie informacji podpisem. 

5. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych  

w nim. 
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Rozdział 7.  Organizacja nauczania indywidualnego 

 

§41 

1. Organizacja nauczania indywidualnego. 

1) Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na 

czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania, w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. 

2) Zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

/indywidualnego nauczania ustala dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

placówkę. 

3) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego/zajęcia indywidualnego nauczania są 

prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem, w miejscu 

pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym. 

 

§ 42 

1. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania 

przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 

2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych              

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

 

§ 43 

1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające                              

z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi: 

1) Dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin. 

2) Dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin. 

3) Dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej- od 10 do 12 godzin. 

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów klas I-III realizuje się                              

w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów klas IV-VIII  w ciągu co najmniej 3 dni. 

 

Rozdział 8. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju 

§ 44 

1. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju. 

1) Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora oddziału 

przedszkolnego szkoły. 

2. Do zadań zespołu należy: 
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1) Ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii,    

kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania                           

i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka   

w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego 

funkcjonowanie. 

2) Nawiązanie współpracy z: 

a) innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi,  

w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka, 

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego 

niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego  

i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania 

rozwoju dziecka, 

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, 

stosownie do ich potrzeb. 

3) Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka  w zakresie 

realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia   z dzieckiem. 

4) Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym eliminowanie barier                   

i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność   i uczestnictwo w życiu 

społecznym. 

5) Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian                              

w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań                        

w zakresie wczesnego wspomagania. 

 

§ 45 

1. Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania określa w szczególności: 

1) Sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania 

dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki  

w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie 

dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym. 

2) Wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu. 

3) W zależności od potrzeb – zakres współpracy. 

4) Sposób oceny postępów dziecka. 

 

§ 46 

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin                              

w miesiącu. 

 

§ 47 

1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez: 
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1) Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach                          

z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, 

rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania. 

2) Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem. 

3) Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz 

pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz  

w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych 

 i niezbędnego sprzętu. 

Rozdział 9. Obowiązki wychowawcy, nauczycieli i specjalistów 

§ 48 

1. Obowiązki wychowawcy, nauczycieli i specjalistów. 

1) Do obowiązków wychowawcy należy: 

a) Przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności/zdolności uczniów. 

b) Przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów. 

c) Zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku: poprzez rozmowy z uczniem, 

jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę 

zauważonych postępów  w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem 

społecznym, analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej 

udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również 

dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy. 

d) Określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie. 

e) W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

opowiada za złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej 

formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy 

możliwych do uruchomienia  w szkole. 

f) Poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. 

g) Monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach. 

h) Informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i postępach ucznia. 

i) Angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom. 

j) Prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy. 

k) Stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  

i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji. 

l) Prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej  i behawioralnej. 

m) Udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

2) Wychowawca realizuje zadania poprzez: 
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a) Bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych                              

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań. 

b) Rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków. 

c) Wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

d) Udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami. 

e) Tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny                                  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. 

f) Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów  z rówieśnikami. 

g) Pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce. 

h) Utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 

im pomocy w nauce. 

i) Rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się. 

j) Wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego  

i efektywnego organizowania sobie pracy. 

k) Systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce: zwracanie szczególnej 

uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 

trudności  i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, 

samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów  

w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w 

nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie 

przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek  

i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych                      

i mają trudności w uzupełnieniu materiału. 

l) Tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 

m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek. 

m) Tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 

zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób 

drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, 

przymiotami ducha i charakteru. 

n) Współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom. 

o) Udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami  

o udzielenie pomocy. 

 

§ 49 

1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom należy: 

1) Prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów. 
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2) Zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy. 

3) Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem. 

4) Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych                             

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

c) posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni 

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

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

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

pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

5) Indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

6) Dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia. 

7) Udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy. 

8) Informowanie rodziców o  postępach ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy. 

9) Prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych. 

10) Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania  

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów ucznia. 

11) Prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej                            

i behawioralnej. 

12) Udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

13) Stosowanie oceniania wspierającego ucznia. 

 

§ 50 

1. Do zadań pedagoga w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale 

przedszkolnym oraz szkole należy w szczególności: 

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

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

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły. 

3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu oraz szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki. 

4. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb. 

5. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. 
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6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów. 

7. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

8. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

9. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo    w życiu przedszkola lub szkoły, 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10.  Prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie 

wychowania. 

11. Wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego. 

12. Prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 51 

1. Do zadań logopedy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale 

przedszkolnym oraz szkole należy: 

1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów. 

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

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń. 

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów. 

4) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań  i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  

i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5) Udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  

z orzeczeniami. 

6) Stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne. 

7) Organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju 

mowy. 

8) Prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 52 

1. Do zadań doradcy zawodowego w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

należy w szczególności: 
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1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

3) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

4) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę. 

5) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

6) Wspieranie nauczycieli, i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 

DZIAŁ VI. Organy szkoły i oddziałów przedszkolnych oraz  

ich kompetencje 

 

Rozdział 1. Wykaz organów szkoły i oddziałów przedszkolnych 

§ 53 

 

1. Organami szkoły i oddziałów przedszkolnych są: 

1) Dyrektor szkoły i oddziałów przedszkolnych, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

Rozdział 2.  Dyrektor szkoły i oddziałów przedszkolnych 

 

§ 54 

 

1. Dyrektor szkoły i oddziałów przedszkolnych kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, 

jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady 

Pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 

zespołu szkół, 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania 

na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia 

kwalifikacji, 

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji. 
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3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

 w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII, 

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) występowanie do Kujawsko - Pomorskiego  Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji  

o działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 

określenie warunków jego spełniania, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły 

podstawowej, 

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

takiego nauczania, 

19) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów  

i nauczycielom, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów 

tygodniowego rozkładu zajęć, 

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, 

 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy 

w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 
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3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  w sprawach 

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

lub placówki.  

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status 

pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym, 

10)zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, 

12)organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13)zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

14)zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub 

złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw  

i dobra dziecka, 

15)współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą  

o związkach zawodowych, 

16)administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zawarte jest w 

Regulaminie ZFŚS. 

 

5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor 

współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami  

wykonawczymi do ustawy. 

6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców 

 i samorządem uczniowskim. 

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

8. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w  Księdze Zarządzeń oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

Rozdział 3. Rada Pedagogiczna 

§ 55 

 

1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. Szczegółową działalność Rady Pedagogicznej i jej kompetencje określa Regulamin Rady 

Pedagogicznej. 

 



43 

Rozdział 4. Samorząd Uczniowski 

§ 56 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły  

i oddziałów przedszkolnych wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły,  

a w szczególności w sprawach dotyczących 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 o nazwie ―Mątwa‖,, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego i  szkolnej 

rady wolontariatu. 

3. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły i oddziałów przedszkolnych 

podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

4. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu. 

5. Szkolny wolontariat jest szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, 

takich jak: 

1) udzielanie pomocy uczniom z problemami w nauce, 

2) zbiórki książek, 

3) działania kulturalne np. szkolne spektakle, tworzenie dekoracji i szkolnych gazetek, 

4) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły oraz zwierząt ze schroniska, poprzez 

np. zorganizowanie loterii fantowej, szkolnej dyskoteki lub uczniowskiej imprezy 

integracyjnej. 

6. Rada wolontariatu działa zgodnie z własnym regulaminem. 

7. Rada wolontariatu współpracuje z dyrektorem w zakresie diagnozowania potrzeb, organizacji  

i realizacji zadań  w zakresie wolontariatu. 

8. Rada wolontariatu przygotowuje program swojego działania na dany rok szkolny. 

 

Rozdział 5. Rada Rodziców  

§ 57 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 
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3. 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. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego.  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły i oddziałów przedszkolnych, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły i oddziałów 

przedszkolnych, 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku  

w szkole, 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania  

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie 

wstrzymuje postępowania; 

6) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze  

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

rodziców określa regulamin, który jest odrębnym dokumentem. 

6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Rozdział 6. Zasady współpracy organów szkoły i oddziałów przedszkolnych 

oraz rozstrzygnięcia  sporów pomiędzy organami 

§ 58 

 

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu 

szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania 

szkoły. 

§ 59 

1. Organy szkoły i oddziałów przedszkolnych  pracują na rzecz szkoły i oddziałów przedszkolnych, 

przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w 

realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły i oddziałów przedszkolnych. 

2. Organy szkoły i oddziałów przedszkolnych  zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych 

decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole i oddziałach przedszkolnych  organy prowadzą samodzielną i swobodną 

działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy 

działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły i oddziałów 

przedszkolnych o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez 

dyrektora szkoły i oddziałów przedszkolnych. 
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4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły i oddziałów przedszkolnych, rozstrzyga 

dyrektor szkoły i oddziałów przedszkolnych, po wysłuchaniu zainteresowanych stron: 

1) Przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły i oddziałów przedszkolnych  

dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując 

bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

2) Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole  

i oddziałach przedszkolnych - strony sporu. 

2) swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, dyrektor informuje na piśmie  

zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku . 

3) Jeżeli w sporze między organami stroną jest dyrektor szkoły i oddziałów przedszkolnych, 

rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny. 

4) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków rady pedagogicznej o najdłuższym 

stażu pracy. 

5) W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas 

nieokreślony. 

6) Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić 

funkcję nauczyciela. 

7) Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w pkt 5  

i 6. 

8) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub 

dyrektora szkoły. 

9) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły, dyrektorem 

szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując 

bezstronność 

 w ocenie tych stanowisk. 

10) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie. 

11) swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym  

uzasadnieniem. 

12) Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna. 

DZIAŁ VII. Organizacja nauczania i wychowania w szkole 

 

Rozdział 1. Formy działalności dydaktyczno - wychowawczej 

§60 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno –wyrównawcze, 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 

lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej, 

c) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, 

d) logopedyczne, 

e) gimnastyki korekcyjnej; 
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4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust.  

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia stycznia 

1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym 

w tych przepisach; 

6) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę  

i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego 

eksperymentu lub innowacji pedagogicznej, 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, 

opisanych w niniejszym statucie, 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych, religii, etyki, zajęcia 

wychowanie fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, 

4) w toku nauczania indywidualnego, 

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania, 

6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, 

7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia, 

8) dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: wychowania fizycznego (2 godz.), 

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, 

wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, 

obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

 

§ 61 

 

1. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres 

kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach 

prawa. 

 

Rozdział 2. Organizacja nauki religii/etyki 

§62 

 

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) 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. 
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3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 

uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych 

na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do 

organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć 

międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na 

świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących 

zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch 

rodzajach zajęć. 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na 

świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji. 

7. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się oceny 

uzyskane z tych zajęć. 

8. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii i/lub etyki – przebywa pod opieką 

nauczyciela świetlicy. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie  

o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji  

w planie zajęć). Na potrzeby sprawowania opieki (sprawdzania obecności ucznia) tworzy się 

odrębny dziennik dla uczniów poszczególnych klas. 

 

Rozdział 3. Organizacja nauki  wychowania do życia w rodzinie 

§ 63 

 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy  

o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin 

do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem 

na grupy chłopców i dziewcząt. 

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice 

(prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału 

ucznia w zajęciach. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

4. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia WDŻ – przebywa pod opieką nauczyciela 

świetlicy. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku 

opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). Na 

potrzeby sprawowania opieki (sprawdzania obecności ucznia) tworzy się odrębny dziennik dla 

uczniów poszczególnych klas. 
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Rozdział 4.  Zasady zwalniania z ćwiczeń lub  zajęć wychowania - 

fizycznego 

§ 64 

1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia 

ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na 

czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania 

fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania 

edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w Statucie Szkoły  

w Szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na 

zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że 

rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji 

wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony‖ 

albo „zwolniona‖. 

3. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

 

§ 65 

 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalnia do końca 

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

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego.  

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony‖ albo 

„zwolniona‖. 

 
 

Rozdział 5. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki  

 

§ 66 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

2. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane 

dostarczane są przez firmę zewnętrzną (Vulcan), współpracującą ze szkołą. Podstawą działania 
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dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego 

przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach 

oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika 

elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania 

danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu 

stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjonowania dziennika 

elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Inowrocławiu‖. 

5. Dziennik elektroniczny zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie/nadzór odpowiada 

wychowawca klasy. W dzienniku klasy mają prawo dokonywać wpisów nauczyciele prowadzący 

zajęcia z całym oddziałem lub grupą. 

6. Dziennik do zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów i zajęć z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzony jest w formie elektronicznej – Dziennik zajęć innych. 

7. Dziennik, o którym mowa w ust. 6 zawiera: 

1) Opis dziennika; 

2) Listę uczniów; 

3) Tematy; 

4) Frekwencję; 

5) Informacje o uczniach; 

6) Plan pracy; 

7) Plan zajęć; 

8) Plan nauczyciela; 

9) Obserwacje. 

 

8. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone  

z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. 

9.  Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona  

i  nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają, a także  

tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych 

godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza wpisem w dzienniku 

elektronicznym. 

10. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć oddziałów przedszkolnych, w których dokumentuje się zajęcia 

prowadzone w poszczególnych grupach w danym roku szkolnym. 

11. Na potrzeby dokumentowania działań wychowawczo-profilaktycznych klasy wychowawca klasy 

prowadzi Teczkę Wychowawcy, która zawiera: 

1) Harmonogram pracy zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale; 

2) Plan pracy wychowawczej; 

3) Opinie i orzeczenia; 

4) Diagnozę zespołu klasowego; 

5) Protokoły ze spotkań zespołu i wnioski do dalszej pracy; 

6) Monitorowanie zmian; 

7) Notatki z rozmów z rodzicami i protokoły zebrań z rodzicami; 

8) Zgody rodziców i oświadczenia. 
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§ 67 

 

1. Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania  

przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły. Do księgi 

ewidencji, o której mowa wpisuje się: 

1) według roku urodzenia: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer 

PESEL oraz adres zamieszkania  dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców oraz 

adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania  dziecka; 

2) informacje o: 

a) przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w tym o przedszkolu za 

granicą lub  przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, 

albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, w którym dziecko 

spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, 

b) spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem 

zezwolenia dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie którego 

dziecko spełnia    obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej 

formie, 

c) odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze 

wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło 

odroczenie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – również ze wskazaniem 

orzeczenia o potrzebie    kształcenia specjalnego, 

d) szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym 

innego państwa w Polsce, albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny, 

e) spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem 

zezwolenia   dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia 

obowiązek szkolny  poza szkołą. 

 

2. Szkoła prowadzi księgę uczniów. 

 

1) Do księgi wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer 

PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich 

zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę 

rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto.  

W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę 

opuszczenia szkoły przez ucznia. 

2) Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat rozpoczęcia 

nauki w danej szkole. 

 

3. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen. 

1) Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym wykazy uczniów, 

wszystkich oddziałów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, 

oraz ich arkusze ocen. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się 

adnotację: „Księga arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy w ………… roku 

szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę‖. 

2) Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: „Księga zawiera: 
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a) .................... ( podać liczbę ) arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy 

ukończyli szkołę;..................  

b) ( podać liczbę ) arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy z różnych 

przyczyn opuścili szkołę.‖. 

Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz 

pieczątką i podpisem dyrektora szkoły i oddziałów przedszkolnych. 

 

§ 68 

 

1. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych 

zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz 

odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów albo słuchaczy, arkuszy ocen 

uczniów albo słuchaczy oraz protokołów dotychczasowych egzaminów. 

1) Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji 

przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków. 

2) Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności skład 

komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej 

dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej 

odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół 

podpisują wszyscy członkowie komisji. 

3) O powołaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoły zawiadamia kuratora 

oświaty i organ prowadzący szkołę. 

 

2. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji, a także w księdze uczniów, księdze 

słuchaczy, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje dyrektor 

szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania. 

1) Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd 

lub omyłkę popełniła, lub dyrektor  szkoły lub osoba przez niego upoważniona do 

dokonania sprostowania. 

2) Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem 

czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad 

skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego 

podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. 

 

 

DZIAŁ VIII. Organizacja szkolnego systemu wychowania  

Rozdział 1. Szkolny system wychowania 

 

§ 69 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza Program  

Wychowawczo -Profilaktyczny na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb. 
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2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrektora oraz pozostałych pracowników szkoły. Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: 

intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 

3. Podjęte działania wychowawczo-profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku 

szkolnym mają na celu przygotować ucznia do: 

1) pracy nad sobą; 

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, 

odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie 

godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja; 

4) rozwoju samorządności; 

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska; 

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą; 

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły 

gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 

4.  Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.  

Uczeń: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze, profilaktyczne szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym państwie oraz świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, 

członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych 

dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje, 

7) zna, rozumie i realizuje w życiu: 

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości 

e) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń: 

f) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

g) jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 

5. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny zespół wychowawców (wychowawcy klas) 

opracowują klasowe programy wychowawczo-profilaktyczne na dany rok szkolny. Program 

wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia: 

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości; 

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby; 

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem; 

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie: 

a) adaptacja, 

b) integracja, 

c) przydział ról w klasie, 

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania, 
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e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole, 

f) kronika klasowa, strona internetowa itp. 

6)  budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: 

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe, 

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna, 

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału  

w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów, 

d) wspólne narady wychowawcze, 

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy, 

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy‖ , 

7)  strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne, 

8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych  

z ochroną zdrowia, 

9) preorientacja zawodowa. 

 

Rozdział 2. Współpraca z rodzicami 

 

§ 70 

 

 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczo 

- profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest 

poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych  

i wychowawczych przez: 

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  

z wychowaniem dziecka, 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik,  telefonicznie, 

stronę internetową, inne materiały informacyjne, 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce 

przez: 

a) zadawanie interaktywnych zadań domowych, 

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku 

w nauce, 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców, 
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5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady 

Rodziców/Rady, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły 

decyzji, 

6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci przez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności. 

 

Rozdział 3. Świetlica szkolna 

 

§ 71 

1. W szkole działa świetlica szkolna. 

2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

3. Świetlica jest integralną częścią szkoły, w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych  

w Koncepcji Pracy Szkoły oraz Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym. 

4. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom, stosownie do potrzeb i możliwości, 

zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, 

umiejętności oraz zaspokojenia kontaktów społecznych, a także stworzenie warunków do nauki 

własnej i pomocy w nauce. 

5. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze 

względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub  

innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki w szkole . 

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekraczać 25 dzieci. 

7. 7.Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor po konsultacji z wychowawcą świetlicy  

i uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez rodziców ( prawnych opiekunów) uczniów 

zapisanych do świetlicy. 

8. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia 

dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie. 

9. Do  świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 

1) z klas I-III, 

2) obojga rodziców pracujących, 

3) rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, 

4) matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub  umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia, 

5) umieszczone w rodzinach zastępczych. 

10. Świetlica wyposażona jest w sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację 

wolnego czasu dziecka. 

11. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania 

ze swojej działalności 

12. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się 

w Regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 
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§ 72 

 

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna 

2. Zasady pracy stołówki szkolnej znajdują się w Regulaminie działalności stołówki, który jest 

odrębnym dokumentem. 

 

 

DZIAŁ IX. Organizacja szkoły 

Rozdział 1. Baza szkoły 

§ 73 

 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi  

im. Marii Skłodowskiej - Curie posiada: 

1) 13  sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem, 

2) bibliotekę z ICIM -  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, 

3) jedną  pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 

4) jedną pracownię językową, 

5) salę gimnastyczną, 

6) dwie salki do gimnastyki korekcyjnej, 

7) boiska sportowe, 

8) pracownię plastyczną, 

9) gabinet pedagoga szkolnego, 

10) gabinet logopedyczny, 

11) gabinet pielęgniarki szkolnej, 

12) świetlicę szkolną, 

13) kuchnię i zaplecze kuchenne, 

14) stołówkę, 

15) aulę, 

16) pracownię fizyczno – chemiczną, 

17) pracownię biologiczno - geograficzną. 

 

Rozdział 2. Organizacja nauczania w szkole 

§ 74 

 

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada  

w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 

pierwszego września. 
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2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale ―Szczegółowe warunki i sposoby 

oceniania wewnątrzszkolnego uczniów‖. 

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, biorąc pod uwagę 

warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 6 dni w szkole 

podstawowej. 

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 5, mogą 

być ustalone: 

1) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych, 

2) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

6.  Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 5. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 5, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii Rady Rodziców może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.7, dyrektor szkoły wyznacza termin 

odpracowania tych dni w wolne soboty. 

9. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów  

o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu wychowawcy klasy  

w dowolnej formie i na stronie internetowej szkoły. 

10.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 

11.  Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora 

terminie. 

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

organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz 

planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący 

szkołę. 

13. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku 

szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku. 

14. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

15. W arkuszu organizacji szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę 

nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić 
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w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się 

najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

16. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych. 

17. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów  

odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem 

tych przepisów. 

18. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

19. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy  

i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

20. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły. 

21. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki 

i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych 

planów nauczania. 

22. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 

23. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia 

 w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

24. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły 

dokonuje: 

1. podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Rady Rodziców 

2) lub 

3) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału. 

25.   Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy  Rada Rodziców wystąpi z pisemnym 

wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego. 

26. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności 

corocznego postępowania. 

27. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący. 

 

 

 

 

§ 75 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji 

administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku 

szkolnego poza szkołą. 

 

§ 76 

1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej 

sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 
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§ 77 

 

1. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

 

§ 78 

1. Przerwy lekcyjne mogą trwać 10 minut, w tym dwie po 15 minut w zależności od organizacji  

 

 

§ 79 

 

 

1. Dyrektor szkoły opracowuje plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

 

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN dyrektor szkoły powołuje szkolnego 

lidera WDN. 

 

 

Rozdział 3. Działalność innowacyjna  i eksperymentalna 

 

§ 80 

 

 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 

kształcenia. 

3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 

wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków 

kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych  

i eksperymentalnych. 

5. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte 

po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych 

działań. 

6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

8. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) opinii Rady Rodziców; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,  

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 
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9. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz 

opinią Rady Rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 8 

pkt. 1-3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę 

planowanie rozpoczęcie innowacji. 

10.  Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji 

przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona. 

 

 

Rozdział 4. Praktyki studenckie 

 

§ 81 

 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi  im. Marii Skłodowskiej - Curie  może 

przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi 

nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację 

praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk. 

 

 

Rozdział 5. Biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej  

 

 

 

§ 82 

 

1. W Szkole Podstawowej nr 9  z Oddziałami Przedszkolnymi działa biblioteka i Internetowe 

Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). 

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą 

w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie 

pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, ośrodkiem informacji dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców oraz ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

3. Zadaniem biblioteki  w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi jest : 

1) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej; 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej; 

5) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno - 

komunikacyjnymi; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do 

korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
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8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczna 

uczniów, w tym zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym; 

10)organizacja wystaw okolicznościowych. 

 

4. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne. 

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) organizowanie wystawek tematycznych, 

f) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych  

i czasopism pedagogicznych, 

b) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

c) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

d) informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz 

przygotowania analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych, 

3) rodzicami, poprzez: 

a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów na zasadach partnerstwa  ( spotkania na 

zebraniach rodziców), -popularyzację literatury dla rodziców z zakresu wychowania, 

b) współudział rodziców w imprezach czytelniczych, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie  dokumentów szkolnych:  Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego-

Profilaktycznego, 

 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

6. Nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno-

wychowawczej pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej. 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych 

ofiarodawców. 

9. Szczegółowe zasady  organizacji pracy biblioteki szkolnej znajdują się w Regulaminie biblioteki 

szkolnej, który jest odrębnym dokumentem. 
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Rozdział 6. Zespoły nauczycielskie 

§ 83 

 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły. 

2. Celem powołania zespołów jest: 

1) planowanie i organizacja procesów zachodzących w szkole, 

2) koordynowanie działań w szkole, 

3) zwiększenie skuteczności działania, 

4) ułatwienie wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami, 

5) doskonalenie umiejętności indywidualnych, 

6) zapewnienie nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, 

7) doskonalenie współpracy zespołowej, 

8) wymiana doświadczeń między nauczycielami, 

9) wykorzystanie potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania  

i organizacji, 

10)ograniczanie ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności  

w wykonywaniu zadań, 

11)zwiększenie poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

3. Zespoły nauczycielskie działają zgodnie z przyjętym Regulaminem funkcjonowania zespołów. 

 

DZIAŁ X.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 84 

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych określonych w Regulaminie pracy i wynagradzania. 

§ 85 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko 

wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

§ 86 

1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać udział 

także wolontariusze. 
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2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia. 

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych  

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

 

Rozdział 1. Zadania nauczycieli 

 

§ 87 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły; 

2) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

3) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania 

danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii  

i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 

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

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

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

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

6) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków 

dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych,  

a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

8) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

9) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,  

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

10)dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie 
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warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia, 

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

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

psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej 

opinii, 

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

pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,  

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym. 

11)  bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy  

i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

12) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w szczegółowych warunkach  

i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów; 

13) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

14) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego uczniów;  

15) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według 

formy ustalonej w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania 

wewnątrzszkolnego uczniów; 

16) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie 

do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

17) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

18) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

19) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

20) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej  

i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz 

innych formach doskonalenia organizowane przez inne instytucje w porozumieniu  

z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

21) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

22) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrektora o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.P; 

23) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

24) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej ucznia; 
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25) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

26) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

27) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami 

dla danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

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

i doskonaleniem zawodowym. 

4)  inne zadania statutowe szkoły, wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub potrzeb 

szkoły, zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły. 

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać  odpowiednio w dzienniku elektronicznym 

realizowane działania. 

 

Rozdział 2. Zadania wychowawcy klasy 

 

§ 88 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

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

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

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

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 
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5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo - profilaktyczny szkoły, 

2) zapoznanie rodziców uczniów z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły, 

planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na 

początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4) kształtowanie osobowości ucznia, 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

pielęgniarką, 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami, 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia, 

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla, 

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych 

w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym  

i rodzicami ucznia, 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych, 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej 

Zarządzeniami dyrektora szkoły, 

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem 

wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu 

wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych, 

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów, 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej  

i psychologiczno - pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrektora  
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szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów 

wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

5. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, 

jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.  

6. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klas: 

1) prowadzi dziennik elektroniczny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) sporządza świadectwa szkolne, drukowane dzięki programowi umieszczonemu  

w  dzienniku elektronicznym; 

4) prowadzi Teczkę Wychowawcy Klasy; 

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami 

władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

7. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w 

następujących przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. 

3) na pisemny wniosek co najmniej ¾  rodziców uczniów danego oddziału lub Samorządu 

Uczniowskiego. 

8. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana 

wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

9. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

10. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego 

decyzja jest ostateczna. 

§ 89 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

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

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą; 

Rozdział 3. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom 

§ 90 

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

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

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

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły. Zasady pełnienia dyżuru przez nauczycieli umieszczone są w ―Regulaminie 

pełnienia dyżurów‖, który jest odrębnym dokumentem obowiązującym w szkole. 
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4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

 i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora; 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu 

uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 

indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 

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

zajęć. 

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć z urządzeniami technicznymi  

i w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę 

pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić 

po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, 

instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla 

bezpieczeństwa uczniów. 

8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 

zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

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

w szkole. 

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze ―Organizacji wycieczek szkolnych‖ obowiązującej w 

szkole. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie : 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji 

nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada 

warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły 

celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić 

prowadzenia zajęć w danym miejscu, 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki, 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia i  jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu 

pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest 

to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły, 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej 

zakończeniu, 

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do 

gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów, 

6) pamiętać, aby uczniowie korzystali z toalety w czasie przerwy, 

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 

zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury, 

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 
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§ 91 

 

1. Zadania i organizacja pracy pedagoga szkolnego, logopedy i doradcy zawodowego ujęte są 

szczegółowo  w rozdziale Pomoc psychologiczno - pedagogiczna. 

 

Rozdział 4. Zadania nauczyciela bibliotekarza 

 

§ 92 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10)organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. lekcji bibliotecznych, 

konkursów. 

11)gromadzenia, opracowania ( ewidencji) , przechowywania ( zabezpieczania) i udostępniania 

materiałów bibliotecznych, 

12)gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, 

13)przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, 

14)współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i 

rozwijania kultury czytelniczej, 

15)informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowania 

analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

16)współpracy z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań, 

17)współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez udział  

w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych, 

18)pełnienia funkcji doradczo - informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych 

gromadzonych w szkole, ewidencjonowania, opracowywania i selekcjonowania zbiorów, 

19)uzgadniania stanu majątkowego z księgowością, 

20)popularyzowania nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie 

do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych źródłach informacji, 

21)realizowania ogólnopolskich akcji i programów związanych z czytelnictwem, 

22)troszczenia się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

23)klasyfikowania, katalogowania, opracowania technicznej konserwacji zbiorów, 

24)prowadzenia dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego 

pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 
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25)planowania pracy: opracowania rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza 

zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych obejmujący różnorodne działania rozwijające 

wrażliwość kulturową i społeczną, 

26) składania do dyrektora szkoły sprawozdania z pracy biblioteki i oceny czytelnictwa         

      (I półrocze, koniec roku szkolnego). 

 

Rozdział 5. Zadania wychowawcy świetlicy 

§ 93 

 

1. Do  zadań  nauczyciela - wychowawcy świetlicy szkolnej należy: 

1) opieka nad powierzoną grupą uczniów poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci oraz 

prowadzenie zorganizowanych zajęć rozwijających ich zainteresowania, 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz pomoc w przezwyciężaniu  

niepowodzeń szkolnych, udzielanie pomocy przy odrabianiu zajęć domowych, 

3) kształtowanie nawyków i potrzeby uczestnictwa w kulturze, 

4) upowszechnianie kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny, czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia, 

5) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności, 

6) utrzymywanie stałych kontaktów z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami 

uczniów uczęszczających do świetlicy, 

7) ponoszenie odpowiedzialności za uczniów, salę i jej wyposażenie: dbanie o  bezpieczeństwo  

i właściwą organizację zajęć, 

8) opracowanie planu pracy świetlicy i prawidłowe prowadzenie dziennika zajęć z grupą, 

przygotowywanie materiałów do zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 

9) dbanie o wystrój wnętrza świetlicy szkolnej, 

10)informowanie dyrektora szkoły o wszelkich trudnościach w funkcjonowaniu świetlicy. 

Rozdział 6. Wicedyrektor 

 § 94 

1. Stanowisko wicedyrektora szkoły lub inne stanowiska kierownicze, w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organy 

prowadzącego. 

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego dyrektor szkoły 

powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

 

§ 95 

1. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli, 

2) układanie planu lekcji dla nauczycieli, 

3) prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych, 



70 

4) prowadzenie Modułu Zastępstw w dzienniku elektronicznym) i wyznaczanie 

nauczycieli na zastępstwa, 

5) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania, 

6) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom, 

7) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek, 

8) opracowywanie planu  imprez szkolnych, kalendarza szkolnego i harmonogramu zebrań 

z rodzicami, 

9) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym, 

10) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

11) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych 

nauczanego przedmiotu, 

12) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania, 

13) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu, 

14) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania, 

15) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia 

dyrektora szkoły, 

16) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, 

17) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godność nauczycieli, 

18) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności 

Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż, 

19) wykonywanie poleceń dyrektora szkoły, 

20) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych 

uprawnień. 

Rozdział 7. Związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje i fundacje oraz 

pracownicy samorządowi 

§ 96 

 

1. W szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi działającymi w placówce. 

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych  

w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły 

potwierdza własnoręcznym podpisem 

§ 97 

 

1. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły. 

2. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
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wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia  

i organizacje, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

§ 98 

 

3. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi  

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

4. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 

potwierdzane podpisem pracownika. 

5. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 

zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania, 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami, 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 

 

§ 99 

1. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Pracy. 

DZIAŁ XI. Uczniowie szkoły ich prawa i obowiązki 

§ 100 

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. Szczegółowe zasady rekrutacji określa ―Regulamin rekrutacji uczniów do 

pierwszej klasy szkoły podstawowej‖. 

§ 101 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

§ 102 
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1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które  

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej. 

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 103 

 

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej  

o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz arkusza ocen wydawanych przez 

szkołę, z której uczeń odszedł, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 

a) w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza 

szkołą, 

b) w przypadku zmiany typu szkoły lub ubiegania się o przyjęcie do klasy programowo 

wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia, 

c) świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat 

nauki szkolnej ucznia. 

 

§ 104 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do informowania  

w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego  

w innej szkole. 

§ 105 

1. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do szkoły z innych typów szkół regulują odrębne  

przepisy. 

Rozdział 1. Strój uczniów 

§ 106 

 

1. Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach 

lekcyjnych powinien być skromny i stonowany ( nie może mieć połyskujących aplikacji, 

wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.), uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion 

i głębokich dekoltów. Fryzura powinna być schludna, bez koloryzacji włosów.  

 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych uczniów obowiązuje strój galowy. 

1) dziewczęta: ciemna spódnica i biała bluzka, 

2) chłopcy: ciemne spodnie, biała koszula. 
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3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy: biała koszulka, 

granatowe lub czarne spodenki, tenisówki lub trampki na białych podeszwach. 

4. W budynku szkoły zakazuje się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu  

i bezpieczeństwu. 

 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 107 

 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

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

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,  

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce, 

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie 

przewozu do szkoły, 

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń 

w życiu klasy i szkoły, 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze), 

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 

podstawowych praw uczniów, 

18) pomocy materialnej, 

 

§ 108 

 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) dyrektora szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw 

ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.  
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3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.  

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 

 

§ 109 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych 

regulaminach, a w szczególności: 

 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem 

swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania 

na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do 

sali, w której się one odbywają, 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu, 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

10) dbania o piękno mowy ojczystej, 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanowania poglądów i przekonań innych, 

d) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,  

e) zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić 

alkoholu, nie używać e-papierosów itp., 

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających, 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu, 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz, 

17) niekorzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń służących do 

nagrywania obrazu i dźwięku. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego tylko za 

zgodą nauczyciela. 

 

2. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych: 

 

1) Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową. 
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2) Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz 

samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

3) Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca 

klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego 

uczącego 

4) w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy. 

5) Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na 

podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie 

nieobecności. 

6) Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności 

w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) 

opuszczonych zajęć edukacyjnych. 

7) Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane. 

8) Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli  

w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1. 

9) Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją 

zezwala wyłącznie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie 

pisemnego wniosku rodziców). 

10) Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie 

na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców. Wychowawca ma prawo 

zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych(losowych) na telefoniczną 

prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, 

pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły. 

11) Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod 

opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

12) Obowiązkiem każdego nauczyciela jest sprawdzenie obecności uczniów w dzienniku 

elektronicznym. 

13) Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia. 

14) W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu  

w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma 

prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na 

miesiąc przed końcem semestru. 

15) Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub 

urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału. 

16) Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie 

uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku 

nauki/obowiązku szkolnego. 

17) Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej 

nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 40 

godzin zajęć dydaktycznych. 

18) Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco dyrektorowi szkoły 

informacje związane z frekwencją uczniów. 

3.  Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez 

dyrektora szkoły. 
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Rozdział 3. Nagrody 

§ 110 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania, 

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie, 

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach i zawodach 

sportowych, 

4) 100% frekwencję, 

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły 

6) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole. 

2. Rodzaje nagród: 

 

1) pochwała ustna wychowawcy  wobec klasy, 

2) pochwała ustna wychowawcy na zebraniu z rodzicami, 

3) pochwała ustna dyrektora szkoły wobec klasy, 

4) pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły, 

5) dyplom uznania, 

6) stypendium, 

7) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, 

8) nagroda rzeczowa, 

9) statuetka. 

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora 

szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z 

uzasadnieniem  

o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor 

rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  

 

Rozdział 4. Kary 

 

§ 111 

 

 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły. 

2. Uczeń może otrzymać karę za: 

1) nieprzestrzeganie zapisów statutu, 

2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach, 

3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, 

4) naruszenie godności ludzkiej, a w szczególności za: zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie 

przemocy psychicznej i fizycznej, naruszenie uczuć religijnych lub narodowych, 

5) kradzież mienia, 

6) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły. 

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i 

inni pracownicy szkoły. 
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4. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy klasy, 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

3) nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców, 

4) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy, 

5) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez  

szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy, 

6) nietypowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez  

dyrektora na wniosek wychowawcy, 

7) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych, 

8) przeniesienie do równoległej klasy, 

9) skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły. 

 

§ 112 

 

1. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj   

i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, 

dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po 

popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

 

§ 113 

 

 

1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.  

 

                           § 114 

 

1. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

                                     § 115 

 

1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

 

 

§ 116 

 

1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

2. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia. 

3. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego 

popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie 

odwołania. 

 

§ 117 

 

 

1. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego ucznia przysługuje prawo wniesienia 

odwołania. 
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1) odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, 

2) odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez  

rozpoznania, 

3) odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy, 

4) odwołanie rozpatruje komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny, Rzecznik Praw 

Ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania, 

5) decyzja komisji jest ostateczna. 

 

§118 

 

1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku. 

1) zawieszenie wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, 

pedagoga lub Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 119 

 

1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku 

nienagannego zachowania. 

§ 120 

 

1. Przepisów  nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do 

innej szkoły. 

 

 

§ 121 

 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów.  

Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły. 

2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek 

Rady Pedagogicznej, gdy w rażący sposób uczeń naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu,  

w szczególności, gdy są to: 

1) świadome działania stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla 

innych uczniów lub pracowników szkoły; 

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków, 

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub  

naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych, 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego, 

5) kradzież, 

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo, 

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej, 

8) czyny nieobyczajne, 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby, 

10)notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych  

środków dyscyplinujących, 

11)zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej, 

12)fałszowanie dokumentów szkolnych, 

13)popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 
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3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze szkoły czy też wnioskowania  

o przeniesienie do innej szkoły. 

4. Jeżeli absencja ucznia pełnoletniego, w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizacje  

obowiązku szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.  

5. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących  

środków: 

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu, 

2) udzieleniu nagany dyrektora szkoły, 

3) karnym przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie). 

 

 

Rozdział 5. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i 

karnego przeniesienia do innej szkoły 

 

§ 122 

 

1. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej 

szkoły: 

1) Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 

protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa), dyrektor  

niezwłocznie powiadamia organa ścigania; 

2) Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie 

Rady Pedagogicznej danej szkoły. 

3) Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 

wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się 

również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego. 

4) Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania 

ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca 

klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP  

o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych 

karach  regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej itp. 

5) Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje 

uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

6) Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły. 

7) Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje 

wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

8) W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły dyrektor kieruje sprawę do Kujawsko- 

Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

9) Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice 

lub prawny opiekun. 

10)W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub  

opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym. 
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11)Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu 

zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

12)W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających  

z art. 108 KPA. 

 

 

Rozdział 6. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń  

 

§ 123 

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły 

telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie  tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

4. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umieszczone są  

w Regulaminie korzystania z telefonów komórkowych. 

 

DZIAŁ XII. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania 

wewnątrzszkolnego uczniów 

Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania 

 

§ 124 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania  

wewnątrzszkolnego. W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia 

szkoła prowadzi dziennik zajęć  w formie elektronicznej. Szczegółowe zasady  prowadzenia 

dziennika elektronicznego reguluje Regulamin Funkcjonowania Dziennika. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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4. 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. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie, 

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

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

trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -  

wychowawczej, 

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,  

z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań  wobec uczniów, na podstawie opinii, 

orzeczeń oraz rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  

i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  

i specjalistów, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali  i w formach przyjętych w 

szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

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

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

8. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny : 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

9. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. Na klasyfikację końcową 

składają się : 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej,  

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

w klasach programowo niższych,  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 
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§ 125 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

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

zajęć edukacyjnych w terminie: 

a) 3.1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie 

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

elektronicznym, 

b) 3.2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana 

lista obecności, 

c) 3.3) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na 

lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak  

w podpunktach a) i b). 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku elektronicznym, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę  

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność 

rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 

§ 126 

 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 
1) Zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych, 
2) Zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria  

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie, 

3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 

4) Zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen, 

5) Zasada otwartości - wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu  

o okresową ewaluację, 

6) Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku 
dopuszcza się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego  z  komentarzem 
ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy: 
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a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób: 
1) z pracy pisemnej poprzez jej sprawdzenie oraz wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz ustne dodanie komentarza, jak powinien dalej się uczyć, 

2) z bieżącej odpowiedzi ustnej, wykonywanego zadania lub ćwiczenia albo obserwacji 

działalności ucznia w czasie zajęć edukacyjnych poprzez wskazówki pomocne w dalszym 

uczeniu się lub wskazanie co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy, 

3) z zadania domowego lub analizy notatek w zeszycie przedmiotowym poprzez wskazanie na 

systematyczność pracy ucznia, charakter pisma, estetykę, poprawność merytoryczną oraz 

językową, a także określenie. jak powinien dalej się uczyć, 

4) z działalności praktycznej ucznia lub testu sprawnościowego poprzez szacowanie  

i wartościowanie wytworu pracy ucznia, stopnia zaangażowania oraz wysiłku wkładanego 

przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki danych zajęć 

edukacyjnych, 

5) ocenę klasyfikacyjną poprzez informacje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej  

w odniesieniu do podanych na początku roku szkolnego wymagań edukacyjnych 

niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania albo w odniesieniu do kryteriów oceniania zachowania. 

4. Sprawdzone i ocenione prace uczniów są udostępnione uczniowi i jego rodzicom. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniona do wglądu uczniowi i jego rodzicom. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace otrzymują do wglądu według zasad: 

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 

przez nauczyciela, 

2) rodzice uczniów –  na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem 

uczącym danego przedmiotu. 

7. Dokumentacja dotycząca egzaminów lub zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez dyrektora lub wychowawcę 

oddziału na terenie szkoły w uzgodnionym miejscu oraz czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa jest w ust. 5. 

8. Podczas wglądu dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana w 

jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. W szczególności nie dopuszcza się możliwości 

wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalania cyfrowego całości lub części udostępnionej 

dokumentacji 

9. Pisemne prace ucznia przechowują nauczyciele do końca roku szkolnego. 

§127 

 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach 

określonych ustawą o systemie oświaty. 
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2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą  

o systemie oświaty. 

3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch  

nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym 

w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach  

z wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia  ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii.  

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 3 uniemożliwia ustalenie oceny 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % 

planowanych zajęć, w danym semestrze, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w 

dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony‖' albo 

„zwolniona". 

9. Uczeń zwolniony z zajęć jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają  w 

środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne, 

uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji. 

10. Dyrektor zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

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

drugiego języka obcego nowożytnego  do końca nauki w szkole podstawowej na wniosek 

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

specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka. 

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie  może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

 

 

§128 

 

1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się  

w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 
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4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1 

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+‖ i „–‖, „=‖ gdzie „+‖ oznacza osiągnięcia 

ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-‖ i „=‖ odpowiednio niższej kategorii wymagań. 

3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika elektronicznego cyfrowo. Oceny klasyfikacyjne w 

rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów 

poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających - słownie, w pełnym brzmieniu. 

4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na  

bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się  według 

harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji 

z nimi. Informacje o osiągnięciach i postępach rodzic (prawny opiekun) uzyskuje po zalogowaniu 

się na swoim koncie w dzienniku elektronicznym. 

5. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych symboli: 

1) ak - pożądana aktywność na zajęciach, 

2) pz - właściwa praca na zajęciach, 

3) pk - pomoc koleżeńska innemu uczniowi, 

4) dz - rozwiązanie lub wykonanie dodatkowego zadania, 

5) nb- nieobecność na sprawdzianie, 

6) zw - zwolniony (zwolniona) z wykonywania określonych ćwiczeń, 

7) np - nieprzygotowanie do zajęć, 

8) bz - brak zadania domowego, brak zeszytu lub materiałów edukacyjnych, 

9) bs - brak odpowiedniego stroju. 

6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) Prace pisemne : 

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana; 

b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną    

przez nauczyciela z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien 

być odnotowany w dzienniku elektronicznym, 

2) Praca i aktywność na lekcji, w tym praca w grupach, 

3) Odpowiedź ustna; 

4) Praca domowa; 

5) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

6) Twórcze rozwiązywanie problemów; 

7) Praca nad projektem edukacyjnym; 

8) Aktywność pozalekcyjna – udział w konkursach i zawodach przedmiotowych. 

 

 

 §129 

1. Ocena bieżąca. 

1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych systemów oceniania winno być  

dokonywane systematycznie, 

2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego  

przedmiotu, 

3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on 

poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne, 
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4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno 

uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, 

5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet, 

6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy   

i umiejętności z trzech ostatnich tematów, trwająca do piętnastu minut). 

2.  Ocena z pisemnej pracy kontrolnej. 

1) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny 

lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową, 

2) Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały 

semestr, 

3) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku elektronicznym z co najmniej  

jednotygodniowym wyprzedzeniem, 

4) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od 

momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten  zostanie 

przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych, 

5) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę  

niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin  

i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów, 

6) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) może nastąpić  

z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela), 

7) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną   

w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych,  np. 

porównawczych, „dyrektorskich", 

8) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel  

może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie 

nieobecności ucznia. 

3. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

100% – 98%  – stopień celujący 

97,99% – 90% – stopień bardzo dobry 

89,99% – 75%  – stopień dobry 

74,99% – 50%  – stopień dostateczny 

49,99% – 30%  – stopień dopuszczający 

29,99% – 0%  – stopień niedostateczny 

§ 130 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym 

systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze. 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć 

bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje 

do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

Rozdział 2. Wymagania edukacyjne 

§ 131 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen  sformułowane 

są w przedmiotowych systemach oceniania. 
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2. Kryteria ocen: 

1) Przyjmuje się następujące kryteria ocen w klasach I - III: 

a) Celujący - nie określa się wymagań, ale przyjmuje się zasadę spełniania wymagań na 

ocenę bardzo dobry oraz prezentowania przez ucznia innych ważnych wiadomości ze 

względu na daną dziedzinę osiągnięć edukacyjnych, 

b) Bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  

z poszczególnych obszarów edukacyjnych, 

c) Dobry -  otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie  

pozwalającym na rozumienie większości obszarów edukacyjnych, 

d) Dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy  

i umiejętności, 

e) Dopuszczający- otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych 

wiadomości i umiejętności, 

f) Niedostateczny- otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum  

podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych. 

 

2) Ustala się następujące ramowe kryteria ocen w klasach IV – VIII  odpowiadających 

poszczególnym stopniom szkolnym: 

a) Celujący: 

 zakres wiadomości i umiejętności ucznia obejmuje wymagania podstawy 

programowej, treści programu powiązane ze sobą w systematyczny układ, 

 zgodnie z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi 

treściami; wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i  pomocy nauczyciela, 

 samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych  

i  praktycznych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

 poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią 

właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych, wysoki stopień 

kondensacji wypowiedzi, 

 uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności 

związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody 

sportowe), 

 z wychowania fizycznego - wysoki stopień sprawności fizycznej, duże umiejętności 

techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub 

zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych, zaangażowanie w realizację 

zadań, 

 z przedmiotu plastyka i muzyka - poza wiadomościami i umiejętnościami 

przewidzianymi podstawą programową i programem nauczania, uczeń musi wykazać 

się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej   (np. szkoła 

muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne) i bardzo 

dużym zaangażowaniem w realizację zadań. 

b)  Bardzo dobry: 

 wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawienia oceny) 

materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane  

w logiczny układ, 

 właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, są 

samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce,  



88 

stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie 

problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób, 

 poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązująca w danym 

przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku)   

wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

c) Dobry: 

 opanowanie większości materiału programowego, treści logicznie powiązane, 

 poprawne zrozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz 

 przy inspiracji nauczyciela wyjaśnienie zjawisk i umiejętna ich interpretacja, 

 stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych 

samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

 podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w stopniu zadawalającym, nieliczne usterki 

stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana. 

d) Dostateczny: 

 zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych 

(w zakresie odtwarzania powyżej 50%), uczeń rozumie tylko najważniejsze związki 

 i powiązania logiczne między treściami, 

 poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności  

w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela), 

 przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja  

i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy, 

e) Dopuszczający: 

 uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez zrozumienia związków  

i uogólnień; słabe zrozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości  

i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśnienia zjawisk, 

 nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności  

w formułowaniu myśli. 

f) Niedostateczny: 

 otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań  na ocenę dopuszczającą, jego 

wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, 

nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia i wiedzy  

i umiejętności. 

 

Rozdział 3. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa 

 

§132 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

1) I okres - od września do 15 stycznia, 

2) II semestr - od 16 stycznia do czerwca. 

3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen  klasyfikacyjnych 

oraz oceny zachowania. 
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4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec  

II semestru. 

5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na  

podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. W przypadku 

nieobecności nauczyciela ( przyczyny losowe)ocenę tę wystawia dyrektor lub osoba przez niego 

upoważniona. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego 

sprawdzianu wiedzy na koniec semestru. 

6.  Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie  

niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej. 

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

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza 

uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej. 

9. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,  

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu  

edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie  

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży  

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych. 

10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których mowa  

w ust. 8 są ocenami opisowymi. 

11.  W klasach I -III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć  

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

12. Roczna ocena opisowa uwzględnia opanowanie przez uczniów klas I-III 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. 

13. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo w dzienniku 

elektronicznym. 

14. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze  

wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także 

śródroczna  

i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. Sposoby stosowania 

oceny opisowej w klasach IV – VIII powinny być sprecyzowane w Przedmiotowych Systemach 

Oceniania. 

15. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej. 
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Rozdział 4. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny z zajęć edukacyjnych 

§ 133 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć 

edukacyjnych. 

2. Ocena klasyfikacyjna roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, może być 

podwyższona w przypadku, gdy: 

1) przy ocenianiu nie uwzględniono w pełni kryteriów ocen zawartych w Przedmiotowych 

Systemach Oceniania; 

2) zaszły dodatkowe okoliczności lub zdarzenia uzasadniające zmianę oceny na wyższą; 

3) podwyższenie oceny nie będzie miało negatywnego aspektu wychowawczego; 

4) klasyfikacja roczna dokonana została niezgodnie z procedurami określonymi  

w  Szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. 

 

3.  Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2 i o jaką ocenę 

uczeń się ubiega. 

4. Rodzic (prawny opiekun) składający taki wniosek zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, który pisemnie określi zakres materiału oraz konieczne 

wymagania do uzyskania oceny wskazanej we wniosku z określeniem terminów w jakich uczeń 

winien materiał opanować i wykazać się jego znajomością nie później jednak niż trzy dni przed 

klasyfikacją roczną. 

5. Rodzic (prawny opiekun) i uczeń winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację, której 

kopię przechowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły. 

6. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 4 powoduje ustalenie oceny rocznej 

takiej jak przewidywana. 

Rozdział 5. Egzamin klasyfikacyjny 

 

§ 134 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub 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. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z powodu absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  

klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na  

egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca  

przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności 
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ucznia(konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie 

przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności.   

W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo 

najwyższej lub nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów  

indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem 

wyrównania różnic programowych. 

1) Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 

egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.  

W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany‖ lub 

,,nieklasyfikowana‖. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień  

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi  

opiekunami). 

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, techniki , informatyki 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 szkoły 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 szkoły, który zezwolił na spełnianie 

przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy. 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona  

i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania 

(ćwiczenia) egzaminacyjne i  wynik egzaminu klasyfikacyjnego. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

1) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego   

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

przez dyrektora szkoły. 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

15.  Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny niedostateczne, 

może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
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Rozdział 6. Egzamin poprawkowy 

 
§ 135 

 

1. Począwszy od klasy IV Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, informatyki, techniki,  wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień 

przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 

edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel 

dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny 

uwzględniać te dostosowania.  

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  nazwę zajęć 

edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne 

oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia lub o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora  

szkoły, nie później niż do końca września. 

13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza  

klasę. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 
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14. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia  

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest  

ostateczna. 

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 

Rozdział 7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

§136 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  

i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) inny nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny  

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu  

poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę 

zajęć edukacyjnych, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną 

ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach 

ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,  wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 
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Rozdział 8. Ocena zachowania 

§ 137 

 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na formułowaniu w imieniu nauczycieli 

opinii na temat jego funkcjonowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia 

społecznego. 

1) Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

a) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności  

i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie, 

b) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą - w tym kształtowania własnego 

charakteru, 

c) dostarczenie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom     

(prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej, 

d) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu 

wychowawczo - profilaktycznego. 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje: 

1) bieżące obserwowanie uczniów, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów   

i systematyczne przekazywanie ich rodzicom (opiekunom prawnym), 

2) formułowanie okresowych i rocznych klasyfikacjach ocen z zachowaniem według zasad, skali 

i formach przyjętych w niniejszym statucie, 

3) ewentualną realizację przewidzianej procedury odwoływania się od oceny z zachowania. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o kryteriach i zasadach oceniania zachowania. 

4. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

5. Kryteria oceniania zachowania 

1) Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz  

respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych w szkole: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2)  W klasach I - III śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi. 

3) W klasach IV –  VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone 

według  

następującej skali: 

a) wzorowe; 

b) bardzo dobre; 

c) dobre; 

d) poprawne; 

e) nieodpowiednie; 

f) naganne. 
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6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub  

odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 138 

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę 

przedkłada do wglądu tylko wychowawcy - powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu 

oceny śródrocznej i rocznej. 

2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla  

poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania. 

3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział. 

4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów  na 2 tygodnie przed radą  

klasyfikacyjną. 

5. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie 

oceny wzorowej i nagannej na piśmie. 

6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku  

zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas  

nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania. 

7. Procedury wystawiania ocen z zachowania: 

1) Na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej uczniowie wraz   

z wychowawcą na godzinie wychowawczej analizują oceny zachowania wynikające  

z własnych obserwacji, zapisów w dzienniku elektronicznym. 

2) Uczniowie proponują oceny z zachowania w oparciu o kryteria oceniania zachowania; każdy 

ma prawo przedstawić swoje argumenty dotyczące proponowanej oceny. 

3) Ustalona przez wychowawcę klasy ocena roczna z zachowania jest ostateczna. 

 

§ 139 

 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,  

jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów   

i innych osób. 

2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na 

początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio. 

3. Uczeń oceniany jest z zakresów postępowania: 

1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych; 

2) kultury osobistej; 

3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych. 

4. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za: 

1) kulturę osobistą ucznia, gdzie: 

         czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to: 

a) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia; 

b) dbałość o higienę osobistą; 

c) życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

d) troska o kulturę słowa i dyskusji; 
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e) poszanowanie godności własnej i innych; 

f) czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to 

g) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych; 

h) zbyt nieestetyczny wygląd. 

2) Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie: 

            czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to: 

a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych; 

b) przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do 

doskonalenia wiedzy i umiejętności); 

c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, 

konkursach itp.); 

d) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne;  

e) czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej): 

f) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych; 

g) nieusprawiedliwione godziny nieobecności: 

 do 1 godziny - ocena wzorowa, 

 2 - 3 godziny - ocena bardzo dobra, 

 4 - 8 godzin - ocena dobra, 

 9 - 12 godzin - ocena poprawna, 

 13- 15 godzin - ocena nieodpowiednia, 

 powyżej 15 godzin - ocena naganna, 

h) za opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać  

ukarany naganą dyrektora szkoły. 

3) Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych: 

a) czynniki pozytywne podwyższające ocenę: 

 reagowanie na przejawy zła, 

 szacunek dla pracy innych, 

 pomoc innym, 

 troska o mienie szkolne i indywidualne, 

 udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły  

i środowiska, 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

 przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły, 

 pomoc koleżeńska w nauce, 

 udział w działaniach lokalnych, 

 wolontariat. PCK, Caritas, 

 udział w akcjach organizowanych przez szkołę.  

b) czynniki negatywne obniżające ocenę 

 celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych, 

 postawa egoistyczna, samolubna, 

 lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 

 agresja, akty wandalizmu. 

4) W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm 

prawnych,  drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej 

uczniowi 
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można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy. 

5. Warunki i tryb podwyższania ocen zachowania 

1) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do wychowawcy klasy o podwyższenie 

przewidywanej rocznej oceny zachowania. 

2) Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

a) zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia,  

osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.; 

b) pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły; 

c) otrzymania pochwały dyrektora szkoły; 

d) otrzymania pochwały poza szkołą. 

3) Rodzic (prawny opiekun) ucznia składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły w terminie 7 

dni od przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ze wskazaniem 

zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2, z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może 

zostać podwyższona o więcej niż jedną. 

4) Po złożeniu wniosku rodzic (prawny opiekun) informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, 

który w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia. 

5) Kontrakt formułuje nauczyciel w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia. 

6) Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania jeśli 

wypełni wszystkie postanowienia kontraktu a poprawa zachowania będzie wyraźna 

 i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą 

umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie objętym 

kontraktem. 

6. Odwołanie od oceny z zachowania: 

1) Uczeń lub jego rodzice/ opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od 

dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która: 

a) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w wyniku głosowania zwykłą 

większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

3) W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

5) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  
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6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

Rozdział 9. Promowanie i ukończenie szkoły 

§ 140 

 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również  

w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym 

roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

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

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 

oceny klasyfikacyjne. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji 

programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania 

dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego. 

8. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

9. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują  

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub 

finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena 

celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 
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11. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany  

z wychowania fizycznego, muzyki, techniki  oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie 

wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych  

i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

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

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

13. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. Obowiązek przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. 

1) Uczeń, który nie spełnił  powyższych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej  

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

2) Egzamin ósmoklasisty  jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i sprawdza, w jakim 

stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

3) Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4) Egzamin  ósmoklasisty jest przeprowadzany: 

a) w terminie głównym – w kwietniu, 

b) w terminie dodatkowym – w czerwcu. 

5) Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

a) język polski, 

b) matematyka, 

c) język obcy nowożytny, 

d) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 

lub historia. 

6) Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się 

w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

a) Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej 

stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I – III. 

7) Uczeń, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu. 

8) Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie sporządzonym przez 

Kuratorium Oświaty oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub  

ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 

jest zwolniony z odpowiedniej jego części. 

9) Zwolnienie następuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia i jest równoznaczne  

z uzyskaniem z danej części egzaminu najwyższego wyniku. 

14.  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć  

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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15.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia , w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi 

opiekunami). 

Rozdział 10. Świadectwa i inne druki szkolne 

§141 

 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie 

od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające 

uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają 

odrębne przepisy. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne  potwierdzające uzyskanie 

promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 

określone przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim   

i ponadwojewódzkim wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, 

jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Szkoła podstawowa, w której funkcjonuje oddział przedszkolny wydaje rodzicom dziecka objętego 

wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole 

podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok 

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

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  podstawowej wydaje się na podstawie 

dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym. 

7. Uczeń szkoły podstawowej, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty otrzymuje zaświadczenie  

o wynikach egzaminu przedstawionych w procentach, które ustala dyrektor OKE.  

1) Wyniki  egzaminu obejmują: 

a) wynik z języka polskiego; 

b) wynik z matematyki; 

c) wynik z języka obcego nowożytnego; 

d) wynik z przedmiotu do wyboru. 

2) Wyniki egzaminu nie wpływają na ukończenie szkoły podstawowej. 

3) Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom : 

a) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez OKE, 

wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, albo 

b) informację o szczegółowych wynikach  egzaminu opracowaną przez OKE –  

w przypadku gdy uczeń nie ukończył szkoły. 

4)  Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do 

egzaminu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia. 
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5) Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu w warunkach 

odpowiednich do jego stanu zdrowia, na podstawie zaświadczenia lekarskiego. 

6) Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do 

jego potrzeb.  

7) Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu był objęty w szkole 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną, może przystąpić do egzaminu w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

8) Uczeń z ograniczoną znajomością języka polskiego może przystąpić do pierwszej części 

egzaminu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb, na podstawie opinii rady 

pedagogicznej. 

9) Dostosowanie formy egzaminu polega na przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych 

dostosowanych do niepełnosprawności ucznia, dostosowanych do potrzeb ucznia, na 

zminimalizowaniu  ograniczeń, zapewnieniu odpowiedniego miejsca pracy, wykorzystaniu 

sprzętu specjalistycznego, przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu, 

ustaleniu odrębnych zasad oceniania, zapewnieniu pomocy nauczyciela wspomagającego. 

10)Sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu wskazuje rada  

pedagogiczna. 

11)Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania 

warunków przeprowadzania egzaminu. 

12)Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych  

sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji. 

13)Warunki i formy egzaminu dostosowane do potrzeb ucznia zapewnia dyrektor szkoły. 

Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i przebieg  egzaminu, powołuje zespół 

egzaminacyjny, którego jest przewodniczącym, powołuje zespoły nadzorujące, wyznacza ich 

przewodniczących, nadzoruje przebieg egzaminu. 

8. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

9. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy.  

Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty 

ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

10. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci 

niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania. 

11. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, 

aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń. 

12. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące  

przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej 

przez szkołę. 

13. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem 

czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi  

wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „ dokonano  

sprostowania" oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz 

datę i pieczęć urzędową. 

14. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły. Dokumenty, o których mowa 

podlegają wymianie. 

15. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do 

dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie  

duplikatu. 
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16. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej 

od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora 

szkoły. 

17. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji oddziału przedszkolnego dla 

dziecka  

niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od  

poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 

dyrektora szkoły. 

18. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

19. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :uzyskane wysokie miejsca - 

nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i 

sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo  organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na  terenie szkół; osiągnięcia w aktywności 

na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

Dział XIII. Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole   

i oddziałach przedszkolnych 

§142 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren 

szkoły i oddziałów przedszkolnych sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący 

nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz 

pracowników obsługi szkoły i oddziałów przedszkolnych podczas wchodzenia do budynku, 

korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie  

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły i oddziałów przedszkolnych oraz poza 

jej terenem w trakcie wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 

niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 

podczas zajęć; 

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie  

z harmonogramem dyżurów; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku - sala gimnastyczna, pracownie: opiekun pracowni 

lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni 

(stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo - na zewnątrz i wewnątrz. 

6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 



103 

8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych - na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz 

dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów  

z ostatnich ( po wcześniejszym powiadomieniu o nieobecności nauczyciela w szkole).  

10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod  

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik  

szkoły. 

11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia 

pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora szkoły. 

12. Postępowanie w przypadku zagrożenia umieszczone są w Procedurach postępowania  

w przypadku zagrożenia, które stanowią odrębny dokument. 

 

 

§ 143 

 

 

1. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów. 

1) Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo  

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych 

przez nią. 

2) Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

b) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania  

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

c) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 

d) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

e) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

f) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

g) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach,  

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów 

3) W razie wypadku należy zapewnić poszkodowanemu opiekę w szczególności sprowadzając 

fachową pomoc medyczną oraz udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, niezwłocznie 

powiadamia się dyrektora szkoły (każdy wypadek należy odnotować  

w „zeszycie wypadków", znajdującym się w sekretariacie szkoły). 

4) O  wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty.  

5) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

państwowego  inspektora sanitarnego. 

6) Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa  

i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

7) Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania  

fizycznego, pokój pedagoga szkolnego, pracowni fizyczno-chemicznej oraz kuchnię, 
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wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy  

i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

8) Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

9) Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu 

ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej 

oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

 

§ 144 

 

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach zawiera Regulamin wycieczek 

 

§145 

 

 

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym  reguluje 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego. 

 

 

DZIAŁ XIV. Gospodarka finansowa szkoły 

 
§ 146 

 

 
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych. 

DZIAŁ XV.  Wolontariat w szkole 

§147 

1. Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz 
bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na 
potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz 
potrzebujących. 

§ 148 

 

1. Cele: 

1) Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych. 

2) Kształtowanie postaw prospołecznych. 

3) Rozwijanie empatii i zrozumienia. 

4) Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

5) Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności. 

6) Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni. 
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7) Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

8) Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji. 

9) Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych. 

10)Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy. 

11)Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym. 

12)Rozwijanie kreatywności i zaradności. 

13)Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym. 

§ 149 

 

1. Zasady działania: 

1) Podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego to SKW, czyli Szkolny Klub 

Wolontariusza. 

2) Szkolny Klub Wolontariusz musi mieć spisany i zatwierdzony regulamin (uchwałą rady 

pedagogicznej). 

3) Zadania wolontariackie wynikające z działalności samorządu uczniowskiego muszą zostać 

wpisane w program działań samorządu. 

4) Szkolny Klub Wolontariusza musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań). 

5) Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy  

i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez 

szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy 

grupą potrzebujących. 

6) Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat Wszystkie osoby przed ukończonym 18 

rokiem życia muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli 

rodzica bądź opiekuna prawnego. 

7) Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie 

działają pod stałą opieką nauczyciela. 

8) Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat jest 

organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący 

grupę na działania. 

9) Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w SKW, poza godzinami szkolnymi powoduje, 

że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia. 

10) Rozwijanie kreatywności i zaradności. 

11) Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym. 

DZIAŁ XVI. Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa 

zawodowego 

§ 150 

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

dalszej drogi kształcenia. 

§151 

 

1. Celem głównym WSDZ jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego 

kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych 

umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach 

zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych 

oddziaływań wychowawczo - doradczych 

§152 

 

1. Osiągnięciu celów ogólnych służą cele szczegółowe, dzięki którym uczniowie: 
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1) rozwijają umiejętności pracy zespołowej, 

2) wiedzą, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, 

3) posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia. 

 

§153 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia WSDZ: 

1) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów, 

2) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywują do podjęcia 

określonych działań, 

3) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów; 

4) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępniają te informacje zainteresowanym uczniom, 

5) włączają rodziców,  przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji  

i doradztwa zawodowego w szkole, 

6) posiadają wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. 

 

§ 154 

 

1. Za realizację WSDZ odpowiada dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, szkolny, 

bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania 

doradcze. 

2. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§155 

 

1. Formy działań adresowane do uczniów szkoły obejmują: 

1) badanie (diagnozę) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, 

kwestionariusz ankiety), 

2) zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania 

własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich 

predyspozycji zawodowych, 

3) warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

4) i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem, 

5) udostępnianie informacji o zawodach, szkołach, 

6) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

7) prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów, 

8) udzielanie indywidualnych porad uczniom, 

9) organizowanie wycieczek. 

 

§156 

 

1. Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to: 

1) aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja, 

2) metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról, 

3) metody testowe - kwestionariusze, ankiety, testy, 

4) metody audiowizualne  - filmy edukacyjne, zasoby Internetu,  programy multimedialne 

 i prezentacje multimedialne,  
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5) treningi umiejętności społecznych -  mini wykłady, pogadanki. 

 

§157 

 

1. Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole obejmują: 

1) kształtowanie aktywności zawodowej uczniów,  

2) pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem 

kariery zawodowej ich dzieci, 

3) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

4) świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe, 

5) mniej niepowodzeń szkolnych. 

 

DZIAŁ XVII. Ceremoniał szkolny 

   §158 

1. Ceremoniał szkolny opisuje symbole Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi   

im. Marii Skłodowskiej- Cu-rie w Inowrocławiu oraz określa uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej cele-bracji sztandaru. Przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych  

i elementy tradycji szko-ły. Jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm 

zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Stanowi on integralną część tradycji  

i harmonogramu pracy placów-ki. Dzięki ceremoniałowi szkoła zapewnia jedną z wielu 

możliwości prezentowania, kształ-towania i wpajania określonych wzorów postaw i zachowań, 

które pojmowane są przez ogół społeczeństwa jako podstawowe. Ceremoniał stwarza dziecku 

również okazję do przeżywa-nia doniosłych i ważnych chwil w życiu. 

1) Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej- Curie  

w Inowrocławiu posiada: 

a) Patrona - Marię Skłodowską- Curie, 

b) Sztandar, 

c) Hymn Szkoły, 

d) Ceremoniał Wewnątrzszkolny. 

2) Sztandar Szkoły 

Sztandar Szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe 

środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowa-nia, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania. 

2. Sztandar jest przechowywany w bibliotece szkolnej w zamkniętej gablocie. W tym samym miejscu 

znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

3. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i godni tego 

zaszczytu. 

1) Skład pocztu sztandarowego: 

a) chorąży: jeden uczeń, 
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b) zastępca chorążego: jeden uczeń, 

c) asysta: dwie uczennice 

4. Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego za zgodą 

wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora szkoły. 

5. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok - 

począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych. Po 

skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątko-we dyplomy oraz nagrody książkowe, a ich 

nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły. 

6. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.  

W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru. 

7. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

1) biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię, 

2) białe rękawiczki. 

8. Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani 

odświętnie: chłopcy: białe koszule, ciemne spodnie, mundurek; dziewczęta: białe bluzki, ciemne 

spódnice, mundurek. 

9. Sztandar uczestniczy we wszystkich apelach, które odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce 

uroczystości przed częścią artystyczną. 

10. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i dyrektorem szkoły bierze 

udział w następujących uroczystościach miejskich: 

1) Rocznica wybuchu II wojny światowej, 

2) Narodowe Święto Niepodległości, 

3) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

4) Święta i uroczystości religijne, 

5) Udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych. 

6) Rocznica zakończenia II wojny światowej. 

11.   Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

1) „zasadnicza" - na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pio-nowej, jest to 

również postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru 

oraz w trakcie marszu, 

2) „prezentuj" - chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest tuż przed 

wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego, 

3) „salutowanie sztandarem" - chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem oko-ło 45stopni, 

sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślu-bowania, składania przyrzeczeń,  

w kościele w czasie Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz odczytywania 

apelu pole-głych, czy salwy honorowej, 

4) „na ramię" - w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorą-żego pod 

kątem około 45 stopni, 

5) „spocznij" - postawa pocztu sztandarowego. 

12.  Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakoń-czenia 

roku szkolnego klas ósmych. Podczas przekazania sztandaru chorąży wygłasza słowa: 

1) Przekazujemy Wam, sztandar, symbol Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami 

Przedszkolnymi  im. Marii Skłodowskiej-Curie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie 

naszą Szkołę. Przejmujący odpowiada: Przyjmujemy od Was sztandar szkoły . Obiecujemy 

dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły 

Podstawowej nr 9  z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej- Curie  

w Inowrocławiu. 
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13.  Podczas pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii 
Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu pierwszoklasiści wypowiadają słowa roty: 

Jestem małym Polakiem 

Uczę się w polskiej szkole. 

Przyrzekam się uczyć tego co dobre i piękne. 

Przyrzekam szanować wszystkich, 

Którzy pracują aby nam było dobrze. 

Chcę swoją nauką i zachowaniem 

Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

14.    Podczas uroczystego pożegnania absolwenci wypowiadają słowa roty: 

My, Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 9  z Oddziałami Przedszkolnymi imienia Marii 

Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu, uroczyście ślubujemy: godnie reprezentować szkołę, która 

przekazała nam niezbędne wiadomości i umiejętności wzorem Naszej Patronki, dążyć do pogłębiania 

wiedzy wytrwale rozwijać i jak najlepiej wykorzystywać swoje zdolności ,  kontynuować pracę nad 

kształtowaniem własnego charakteru, uczciwie wypełniać nowe obowiązki, strzec najwyższych 

wartości oraz czynnie uczestniczyć w życiu społecznym. 

15.    Hymn szkoły 

1) Na apelach szkolnych w klasach I -VIII, z wyłączeniem świąt państwowych, śpiewany jest 

hymn szkoły. 

2) Tekst hymnu: 

1. Nasza szkoła ukochana, 

Imię jej tak dumnie brzmi, 

Bo patronką mądra dama, 

Maria Skłodowska- Curie. 

Ref. Światły rozum w sprawnym ciele, 

To dziewiątki uczniów cel. 

Naprzód młodzi przyjaciele, 

Osiągniemy sukces ten. 

        2. Dla Ojczyzny zawsze w cenie , 

         Jest nauka dzień za dniem, 

         Zdobywamy wykształcenie, 

         By w Europie wodzić rej. 

16.    Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski 

„Mazurek Dąbrowskiego". 

17. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

1) Dzień Edukacji Narodowej, 

2) Dzień Patrona Szkoły, 

3) święta państwowe; 

4) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

18.    Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości: 

1) Inauguracja roku szkolnego, 
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2)  Ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

3) Pasowanie na Przedszkolaka, 

4)  Dzień Edukacji Narodowej, 

5)  Narodowe Święto Niepodległości , 

6)  Święto Patrona, 

7)  Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, 

8)  Święto pierwszego skowronka, 

9)  Dzień Ziemi, 

10)  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

11)   Dzień Dziecka- Mątewska Majówka, 

12)   Pożegnanie absolwentów, 

13)   Zakończenie roku szkolnego. 

19.   Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach i  egzaminie. 

 

DZIAŁ XVIII. Postanowienia końcowe 

§159 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także 

organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji Statutu, opracowuje tekst jednolity Statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły 

 

§ 160 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc „Statut  Szkoły Podstawowej nr 9 im. 

Marii Skłodowskiej - Curie  w  Inowrocławiu‖ uchwalony 11 .09.2015 roku z późn. zm. 

 

6. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23 listopada 2017 roku  przyjęto do stosowania. 

7. Niniejszy ―Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej 

- Curie w Inowrocławiu‖ wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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