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ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Niniejszy statut opracowano na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327); 

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. 

zm.; 

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

4) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.); 

5) Ustawa z dnia 17 marca 2016r. . o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

446); 

6) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2017 r.poz.59); 

7) Aktów wykonawczych do wskazanych ustaw. 

 

ROZDZIAŁ II  

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE  

 

§ 1a 

NAZWA SZKOŁY 

 

1. Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork ul. Główna 5, 82-200 Malbork 

2. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości Gminy Malbork: Kamionka, 

Kamienica, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie – AgroLawi, Szawałd, 

Pielica, Tragamin,  

3. Ilekroć w Statucie użyto słowa: 

1) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork; 

2) Rodzice – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

3) Uczniowie – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork; 

4) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

5) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1327). 

4. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa „Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork” 

ul. Główna 5. Tablice i stemple szkoły powinny zawierać jej nazwę. 

5. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych. 

6. Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego zgodnie z 

odrębnymi przepisami, a także dzieci, w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze 
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przyjęcie do szkoły na podstawie odrębnym przepisów. Dziecko jest zapisywane do klasy 

pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem. 

7. Do ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 

 1) Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły; 

 2) Na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w 

odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 

 

§ 2 

1. Szkoła jest jednostką organizacyjną, a organem prowadzącym jest Gmina Malbork, która ma 

swoją siedzibę przy ul. Ceglanej 7, 82-200 Malbork. 

a) Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną z zakresu rachunkowości i 

sprawozdawczości zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork. 

2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Pomorski Kurator Oświaty. 

3. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową z podziałem na I etap kształcenia obejmujący 

klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna) oraz II etap kształcenia obejmujący klasy IV – VIII. 

4. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ośmioklasisty. 

5. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne, jako zadanie zlecone przez gminę. 

6. Szkoła posiada bibliotekę i świetlicę. 

7. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły służą do realizacji zadań 

statutowych. 

8. W szkole podstawowej funkcjonują klasy integracyjne.  

9. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA 

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Szkolnym Programie 

Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska. 

2. Głównymi celami Szkoły jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewniającej każdemu uczniowi warunki 

niezbędne do jej rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

3. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja 

na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. 

4. Zadaniem Szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego 

z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów 

poniższych umiejętności: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;  

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie 

myślenia matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych 

źródeł;  
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4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 

metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.  

5. Do zadań Szkoły należy również: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 

5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do potrzeb i zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

6) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

zasad higieny psychicznej; 

7) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

8) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

9) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym w formach i na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

10) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

12) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

13) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie; 

14) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 

przygotowania uczniów; 

15) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych 

oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów 

literackich i innych tekstów literackich; 

16) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami 

upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi 

i symbolami państwowymi; 

17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie; 
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19) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie 

im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

20) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

21) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

22) zapewnienie opieki uczniom jej wymagających poprzez zorganizowanie świetlicy 

szkolnej; 

23) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 

24) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania środowiska 

wychowawczego w szkole; 

25) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej; 

26) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także 

postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

27) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

28) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

29) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

30) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru 

i wykorzystania mediów; 

31) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do 

zasobów sieciowych w Internecie; 

32) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji; 

33) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

§ 3a. 

1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania; 

2) Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny, obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb. 

2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej Szkoły, jak i każdego 

nauczyciela. 
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§ 3b. 

1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo 

oświatowe i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

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; 

5) Realizuje ramowy plan nauczania;  

6) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty. 

2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy  

i Świata; 

2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych 

oraz nauczanie indywidualne; 

3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły poprzez 

zapewnienie: 

a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów; 

c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w 

szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 

pełnosprawnymi; 

e) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania  

i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 

administracji i obsługi; 

5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 

zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz 

kołach zainteresowań; 

6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek  

i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a 

zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 

prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

7) dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz  podejmuje działania zabezpieczające 
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uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.  

 

§ 3c. 

Działalność innowacyjna 

 

Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych 

lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, 

oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności innowacyjnej. 

 

§ 3d. 

Działalność eksperymentalna 

 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

6.Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 

WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIAZYWANIA 

SPORÓW MIĘDZY NIMI  

§ 4 

 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor. 

2) Rada Pedagogiczna. 

3) Rada Rodziców. 

4) Rada Szkoły (od chwili powołania). 

5) Samorząd Uczniowski 

 

§ 5 

DYREKTOR 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz; 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego: 

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości 

pracy szkoły, 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy szkoły, 

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

d) monitoruje pracę szkoły; 

3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. 

5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

7) Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji 

działających w środowisku lokalnym, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczo- opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

8) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

9) Co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy; 
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10) Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

11) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

12) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

1a. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad 

uczniami współpracuje z:  

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu 

o procedury organizacyjne postępowania. 

2. Dyrektor Jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach: 

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły. 

3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

2a. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy 

na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, 

odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. 

3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa, niezwłocznie informując organ prowadzący i organ nadzorujący; 

4. Dyrektor współdziała w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim. 

5. Dyrektor udziela uczniom zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualny program 

nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Dyrektor wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą. 

7. Dyrektor wydaje decyzje w sprawie przyspieszenia obowiązku szkolnego o jeden rok. 

8. Dyrektor wydaje decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok lub dzieci 

posiadających potrzebę kształcenia specjalnego do 10  9 roku życia dziecka. 

9. Dyrektor wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu do innej szkoły. 

10. Dyrektor podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami. 

11. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych. 

12. Dyrektor dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

13. Dyrektor ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na dany rok 

szkolny. 

14. Dyrektor podejmuje decyzję o dopuszczeniu zaproponowanego przez nauczyciela 

programu nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
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§ 5a. 

1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze 

względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 

2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków 

łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie 

protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Szkoły wydaje stosowne 

zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia. 

4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia: 

1) organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz  

w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY); 

2) organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora 

o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT 

ZDALNY). 

5. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor 

Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na 

odległość. 

 

§ 6 

1. W przypadkach określonych w ustawie w szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora 

szkoły. 

2. Dyrektor ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień 

wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor szkoły. 

4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

5. Dyrektor powierza i odwołuje pracownika z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

 

§ 7 

RADA PEDAGOGICZNA 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole. W szczególnych 

przypadkach w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi 

zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i 

porządku zebrania. 

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły; 

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

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

4a. Jeżeli Rada Pedagogiczna, nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 4 pkt. 2, o wynikach 

klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. W przypadku gdy Dyrektor szkoły 

nie podejmie rozstrzygnięcia o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel 

wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, w tym w szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły; 

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

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i ustala regulamin 

swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły, w takim 

przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie 

wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania 

wniosku. 

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

9. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z regulaminem przez siebie uchwalonym „Regulamin 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork”. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z 

listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący Rady i protokolant. 

11. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

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

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

12. Rada Pedagogiczna współdziała w wykonywaniu swoich zadań z dyrektorem szkoły, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

13. Rada pedagogiczna, w uzasadnionych przypadkach może podejmować swoje decyzje 

zdalnie. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w 

formie: 

1) wiadomości e- mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej 

służbowej wskazanej przez nauczyciela;  

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych 

w formie wideokonferencji. 
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§ 8 

RADA RODZICÓW 

1. W Szkole powoływana jest Rada Rodziców, która stanowi reprezentację ogółu 

rodziców/uczniów. 

2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są na spotkaniach rodziców poszczególnych klas z 

wychowawcami: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w 

każdym roku szkolnym. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły. 

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi spraw szkoły. 

5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły, zasady wydatkowania tych funduszy 

określa regulamin rady rodziców. 

6. Cele i zadania rady. Do zadań rady należy w szczególności: 

1) Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły; 

2) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  

Szkoły; 

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

5) Współudział w bieżącym i perspektywicznym promowaniu pracy szkoły; 

6) Pomoc w udoskonalaniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

7) Współudział w realizacji planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły; 

8) Współpraca ze środowiskiem lokalnym; 

9) Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom skupiającym 

dzieci i młodzież i działającym w szkole; 

10) Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, 

szkole i środowisku; 

11) Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły; 

12) Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

potrzeb szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą; 

7. Organami rady rodziców są: 

1) ogólne zebranie rodziców; 

2) przedstawicielstwo rady rodziców; 

3) zarząd rady rodziców. 

8. Rada Rodziców współdziała w wykonywaniu swoich zadań z Dyrektorem Szkoły, Radą 

Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 
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9. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i 

wychowania w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów. 

 

§ 9 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym jest jedynym 

organem szkoły reprezentującym ogół uczniów szkoły podstawowej, którego tworzą 

przedstawiciele wszystkich klas szkoły podstawowej. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów.  

3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, 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 możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

4. Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski współdziała w wykonywaniu swoich zadań z Dyrektorem Szkoły, 

Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem 

jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. 

 

§ 10 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji 

i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez 

każdy organ w granicach swoich kompetencji. 

2. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację w formie ustnej lub pisemnej. 

4. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

pomiędzy organami szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły. 
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5. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych 

szacunku i zaufaniu. 

 

 

§ 11 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Spory miedzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, uwzględniając zakresy 

kompetencji tych organów. 

3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły 

lub w przypadku, gdy dyrektor jest stroną sporu do rozwiązania sporów powołuje się komisję 

w składzie: 

1) przewodniczący organów;  

2) po dwóch przedstawicieli organów, ewentualnie mediator, negocjator. 

4. Zasady pracy komisji, o której mowa w ust. 3:  

1) czas pracy komisji nie powinien przekroczyć 2 tygodni. Posiedzenie komisji jest ważne o ile 

uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób; 

2) z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni. 

Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i protokolanta; 

3) wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.  

5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów szkoły, jeżeli są niezgodne z przepisami 

prawa, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 11 

PLAN PRACY SZKOŁY 

 

1. Organizację zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych określa Plan Pracy 

Szkoły na dany rok szkolny przygotowany przez dyrektora i zaopiniowany przez radę 

pedagogiczną. Organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki. Działania wychowawcze prowadzone są w oparciu o 

przyjęty przez radę pedagogiczną program Wychowawczo- profilaktyczny. 

2. Realizacja zadań celów i zadań szkoły następuje poprzez: 

1) Pomoc rodzinie, edukację filozoficzną i ekologiczną, edukację w zakresie integracji 

europejskiej, wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym i obrony cywilnej: 

poznanie obszarów wartości ludzkich, miejsca i roli człowieka we współczesnym świecie; 

2) Oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: pomoc w uzyskaniu 

orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, personalizacji życia w rodzinie, w grupie 

koleżeńskiej, szerszej społeczności, wpajanie zasad kultury życia codziennego. 
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3) Prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć korekcyjnych, terapeutycznych, 

specjalistycznych, np.: rewalidacji czy terapii pedagogicznej, lekcji twórczości i umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych, komunikacji interpersonalnej; nauki języków obcych 

nowożytnych, edukacji regionalnej; pracę psychologa i pedagoga szkolnego wspomaganej 

badaniami i zalecenia poradni specjalistycznych; współpracy z Sądem Rodzinnym. Policją, 

poradnią zdrowia psychicznego, ośrodkami pomocy społecznej. itp. 

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

szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1) pomoc psychologiczno- pedagogiczną; 

2) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej; 

3) zorganizowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

4. W celu dostosowanie metod, treści i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez psychologa - pedagoga szkolnego, pedagoga 

specjalnego w oddziałach integracyjnych i poradnię specjalistyczną, w formach określonych 

odrębnymi przepisami. 

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

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

szkolnego. 

6. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych ustala Pomorski Kurator Oświaty. 

7. (uchylony)  

8. Ustala się dwa okresy (półrocza) nauki w roku szkolnym: 

1) Pierwszy - od pierwszego dnia zajęć wg rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku 

szkolnego, do rady zatwierdzającej wyniki klasyfikacji za ten okres; 

2) drugi - od następnego dnia po radzie zatwierdzającej wyniki klasyfikacji za I półrocze do 

ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych wg rozporządzenia MEN w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

9. Szczegółową organizację nauczania określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez 

dyrektora szkoły do 30 21 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 29 maja 

danego roku. 

10. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

11. (uchylony) 

12. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację stałych obowiązków i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.  

12a. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia. 

12b. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 
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2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły. 

13. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział: 

1) Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25; 

2) Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń 

zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor może: 

a) zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby 25, nie więcej jednak niż o 2, 

albo; 

b) podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady 

oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo oświatowe. 

3) Jeżeli w przypadku, o którym mowa w pkt 2, liczba uczniów w oddziale zwiększy się więcej 

niż o 2, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany 

oddział. 

4) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie pkt 2 lit. a, może funkcjonować ze 

zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

13a. W klasach IV- VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: informatyki- liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: z języków obcych nowożytnych- w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych: z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 

w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach: wychowania fizycznego- zajęcia mogą być prowadzone w 

grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 

uczniów,  

z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej wchodzą 

uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  uczęszczający do oddziałów 

integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być 

większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej 

niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. 

14. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

opracowanym przez Dyrektora Szkoły. 

15. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I- III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. Uczniowie wychodzą na wspólną przerwę 

śniadaniową. 

16. (uchylony) 
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§ 12 

ORGANIZACJA NAUKI RELIGII I ETYKI 

 

1. Szkoła organizuje naukę religii lub/i etyki. 

2. Uczeń może uczęszczać na zajęcia religii i etyki jednocześnie.  

2a. Rodzice na początku roku szkolnego wyrażają w formie pisemnego oświadczenia 

uczestniczenie swojego dziecka w zajęciach religii lub/i etyki. 

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub/i etyki nie może być 

powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. 

5. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Rzymsko – Katolickiego przez właściwego 

biskupa diecezji lub zwierzchników kościołów – w przypadku innych wyznań. 

6. Nauczyciel religii jest członkiem Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków 

wychowawcy klasy. Ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów. 

7. Ocenę z religii lub/ i etyki wlicza się do średniej ocen ucznia oraz umieszcza się na 

świadectwie szkolnym po ocenie zachowania. Ocena ta jest wystawiana wg 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

7a. W przypadku uczestniczenia przez ucznia zarówno w zajęciach religii, jak i etyki uczeń 

otrzymuje ocenę klasyfikacyjną z obu zajęć. 

8. Uczniowie uczestniczący w lekcjach religii mają prawo do dni wolnych od zajęć szkolnych 

na czas rekolekcji wielko - postnych. W tym czasie opiekę nad nimi sprawują nauczyciele 

religii – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii 

– w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, sprawuje dyrektor szkoły. 

 

§ 13 

ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 

 

1. W szkole prowadzone są zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

2. Kwalifikacje specjalistów są zgodne z niepełnosprawnością dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju i ich indywidualnymi potrzebami wskazanymi przez Poradnie 

Psychologiczno - Pedagogiczne w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania.  

3. (uchylony)  

4. Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 3 roku życia do 

czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym na podstawie opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju oraz zgody organu prowadzącego Szkołę. 

5. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań poradni 

psychologiczno – pedagogicznej i na okres wskazany w opinii i za zgodą organu prowadzącego 

Szkołę. 

6. Dyrektor powołuje zespół do wczesnego wspomagania rozwoju, deleguje uprawnienia i jako 

koordynator nadzoruje i czuwa nad prawidłową realizacją wczesnego wspomagania rozwoju. 

7. Szczegółowe zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone są w 

Szkolnej Procedurze Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 
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§ 14 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych  

i systematycznych działań w celu wspierania dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania 

zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia  

i zawodu. 

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym obejmują 

preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami 

oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Działania z zakresu doradztwa w klasach I- VI obejmują orientację zawodową która ma na 

celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

4. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu wspieranie 

uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego 

etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 

zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.  

5. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w 

zawodzie; 

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

5) zajęciach z wychowawcą. 

6. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni 

za realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowują program realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego. 

7. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji 

doradztwa zawodowego.  

8. Program zawiera: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a)   tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe, 

b)  oddziały, których dotyczą działania,  

c)   metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, 

w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, (nie dotyczy: branżowych szkół II 

stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych,  

d)  terminy realizacji działań,  

e)   osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań; 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 
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9. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 

 

§ 15 

ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU 

 

1. W szkole działa Koło Wolontariatu, które skupia wszystkie chętne osoby do współdziałania  

 charytatywnego. 

2. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą uczniów, skierowaną do tych, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne, kulturalne. 

3. Koordynatorem szkolnego Koła Wolontariatu jest opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

5. Koło Wolontariatu angażuje się w organizację między innymi:  

1) zbiórki darów rzeczowych; 

2) zbiórki pieniędzy do puszek; 

3) udział w akcjach charytatywnych; 

4) udział w wydarzeniach kulturalnych; 

5) pomoc potrzebującym; wspólne spędzanie czasu; 

6) promocję wolontariatu w lokalnym środowisku. 

6. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork. 

7. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez 

szkolnych.  

 

§ 15a 

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA 

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 
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środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynika w szczególności; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z 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. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu -  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 
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realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i 

wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, 

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji; 

7. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

8. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

9. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

10. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o 

prowadzeniu zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego 

dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione 

potrzebami ucznia. 

11. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 

§ 16 

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 

 

1. (uchylony) 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

7. Szkoła udziela pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej w miarę swoich 

możliwości poprzez: 

1) organizowanie nieodpłatnych posiłków; 

2) zakup podręczników i szkolnych przyborów; 

3) dofinansowanie do wycieczek i wyjazdów poza szkołę; 

4) przyznawanie zapomóg losowych. 

8. Decyzję o przyznaniu pomocy materialnej, w ramach posiadanych środków podejmuje 

Szkolna Komisja Socjalna, w skład której wchodzi: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawca 

klasy, do której uczeń uczęszcza. 

9. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej 

współpracując z innymi instytucjami na mocy odrębnych przepisów. 



22 
 

10.Szkoła pomaga dzieciom osieroconym, zaniedbanym, na drodze regulowanej przepisami 

prawa, wnioskując o ustalenie opieki, umieszczenie w placówce opiekuńczej lub ustalenie 

kuratora sądowego. 

11. Szkoła w celu wsparcia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej  

wnioskuje o doradztwo i pomoc do: 

1) Sądu Rodzinnego i Nieletnich; 

2) Ośrodka Pomocy Społecznej; 

3) Rzecznika Praw Uczniowskich; 

4) Kuratora Oświaty; 

5) Innych instytucji, których celem statutowym jest udzielanie pomocy dzieciom. 

 

§ 17 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 

 

1. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej „indywidualnym nauczaniem”, organizuje się na 

okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

2. Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację 

wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

3. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym 

dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i 

czasie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie 

indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub placówce. 

5. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w  

szczególności w: domu rodzinnym, szkole, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie  

prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z 

ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów wynosi od 10 do 

12 godzin. 

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania, realizuje się w ciągu co 

najmniej 3 dni. 

10. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych 

obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 

i warunków organizacyjnych nauczania. 

11. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz 

ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, 
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uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły (np. w 

uroczystościach okolicznościowych). 

12. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do 

szkoły, organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego.  

 

§ 17A 

REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ  

(EDUKACJA DOMOWA) 

 

1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku 

szkolnego poza szkołą.  

2. Wniosek o edukację domową można złożyć już w trakcie całego roku szkolnego. 

3. Do wniosku dołącza się:  
1) opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

2)  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; 
3) zobowiązanie rodziców do przystąpienia w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.  
4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły, do wydania zezwolenia w 

sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, nie jest wymagana opinia poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1. 

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkolą otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.  
6. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 
7. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.  
8. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w 

nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole.  
9. Cofnięcie zezwolenia następuje:  
1) na wniosek rodziców; 
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.  
10. Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wydaje dyrektor w formie 

decyzji administracyjnej. 
 

§ 18 

ORGANIZACJA PRACOWNI SZKOLNYCH 

 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i komputery z dostępem do Internetu; 

2) pracownię komputerową z dostępem do Internetu; 

3) bibliotekę i czytelnię; 

4) świetlicę; 

5) stołówkę; 

6) gabinet pielęgniarki; 
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7) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

8) małą i dużą salę gimnastyczną; 

9) szatnię; 

10) prysznice. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni i obiektów sportowych określają ich 

regulaminy. 

 

§ 19 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz  

rodzice. 

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów. 

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) Gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2) Tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-  

komunikacyjnymi; 

3) Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;  

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym;  

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 

przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).  

 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.  

 

 

§ 20 

ORGANIZACJA ŚWIETLICY 

 

1. W szkole funkcjonuje świetlica, w której przebywają uczniowie dojeżdżający do szkoły i 

którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 
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2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w  

szkole.  

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji. 

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

wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna 

przekraczać 25. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy. 

 

§ 21 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNYMI 

 

1. Szkoła aktywnie współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Malborku 

między innymi przez korzystanie z konsultacji i doradztwa w zakresie: 

1) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

2) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz 

wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

3) wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu  

informacji w tym zakresie, 

4) wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, 

5) udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

2. Na wniosek rodziców poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydaje opinie między 

innymi w sprawach: 

1) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych  potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

2) indywidualnego programu lub toku nauki oraz innych sprawach określonych w przepisach 

odrębnych. 

3. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

/na wniosek rodziców/ poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, dla 

dzieci z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej 

organizacji i metod pracy – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

 

 

 

 



26 
 

§ 22 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI LUB INNYMI 

ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

 

1. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i innych organizacji, 

działających w środowisku lokalnym, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej szkoły. 

2. Szkoła współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, 

grupami edukacyjnymi, wydawnictwami. 

3. Formami współdziałania są w szczególności: 

1) wykłady i spotkania; 

2) warsztaty naukowe; 

3) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.  

 

§ 23 

ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE 

NAUCZANIA, WYCHOWYWANIA, OPIEKI  

I PROFILAKTYKI 

 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania, opieki 

i profilaktyki. 

2. Podejmowane formy współdziałania: 

1) zapoznanie rodziców z opracowanym programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły; 

2) przedstawienie dokładnie sprecyzowanych wymagań stawianych uczniom dotyczących  

pożądanych przez szkołę zachowań uczniów, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego; 

3) włączenie tematu z zakresu wychowania do spotkań okresowych z rodzicami; 

4) włączenie rodziców do pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych i 

profilaktycznych. 

3. Rodzice współdziałają w sprawach kształcenia poprzez: 

1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych w danej klasie i szkole poprzez zapoznanie się 

ze szkolnym planem nauczania; 

2) znajomość szczegółowych zasad systemu oceniania; 

3) otrzymanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  

i przyczyn trudności w nauce; 

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

5) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 

pracy szkoły. 

4. Formy współpracy: 

1) spotkania dyrektora szkoły z ogółem rodziców; 

2) rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, 

dyrektorem szkoły; 

3) spotkania z rodzicami zgodnie z corocznym harmonogramem przewidzianym w organizacji 

danego roku szkolnego. 
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5. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji oraz 

dyskusji na tematy wychowawcze z tym, że te spotkania nie mogą być rzadziej niż raz na 

kwartał. 

6. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.  

7. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

§ 24 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. W szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

3. W szkole zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić specjaliści posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zatrudnić dodatkowych nauczycieli, 

pomocy nauczycieli oraz prowadzenie zajęć przez odpowiednich specjalistów po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego. 

5. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, 

Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 25 

NAUCZYCIEL 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny, za  jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

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

godzin na  tydzień. 

3. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące 

zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub na 

ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. 

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć reguluje Karta Nauczyciela. 

5. 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. 
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6. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

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

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

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

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

7. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod 

nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne 

nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego 

podręczników i innych pomocy naukowych. 

8. Nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa 

pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na 

najwyższym poziomie. 

9. Nauczyciel realizuje zadania wynikające z podstawy programowej dostosowanej do każdego 

etapu nauczania oraz specyfiki przedmiotu. 

10. Nauczyciel wywiązuje się z realizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 

w życiu przedszkola, szkoły lub placówki; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania. 

11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści szkole prowadzą w 

szczególności: 

1)  obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie 

u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, w tym przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej deficytów 

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień; 

2)  wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami; 

3) Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3, ust. 

2 pkt 1-7, ust. 3 pkt 1-4 oraz ust. 4 pkt 1 rozporządzenia, oceniają efektywność udzielonej 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-10-2019&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-10-2019&qplikid=2#P2A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=4384#P4384A3
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=4384#P4384A3
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=4384#P4384A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=4384#P4384A6
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pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 

funkcjonowania ucznia; 

4) Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

12. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku 

z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, w szczególności dotyczących zdrowia, potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji 

seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań 

religijnych lub światopoglądów uczniów. 

13. Nauczyciel odpowiada za: 

1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, prawidłowy przebieg 

procesu dydaktycznego, a także zobowiązany jest troszczyć się o życie, zdrowie i 

bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów; 

2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich 

form działalności dydaktyczno- wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć 

bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, 

w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę; 

3) skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów; 

4) powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne; 

5) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły- wynikające z nieporządku, braku 

nadzoru, zabezpieczenia. 

14. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i 

środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań; 

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

4) pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą oddziału, 

który decyduje o ocenie ostatecznej; 

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów. 

 

§ 25a 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów podczas kształcenia na odległość, przygotowując 

materiały edukacyjne dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, 

by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, 

wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=4384#P4384A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=4186#P4186A52
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2019&qplikid=4384#P4384A14
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4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy 

zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

3. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie z 

dotychczasowym planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia. 

4. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem 

wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji. 

 

§ 26 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

 

1. Nauczyciele tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów 

programów nauczania oraz modyfikowanie tych programów dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i inne zespoły  

 problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez 

dyrektora, na wniosek zespołu. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 

szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz 

modyfikowanie ich w miarę potrzeb. 

4. Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w 

roku. 

5. Zespół realizuje zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. 

6. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących Zespół należy w 

szczególności: 

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i  

edukacyjnych uczniów, w tym: 

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

b) rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, rozpoznawanie i  

rozwijanie predyspozycji i uzdolnień; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

odpowiednio do dokonanego rozpoznania; 

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym 

efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i 

innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z 

uczniem; 
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4) wyrażanie opinii w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

ośmioklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych uczniów; 

5) planowanie zadań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w 

VIII  klasie szkoły podstawowej; 

6) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów  

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym a także planów  

działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz dla uczniów, u których dokonane zostało rozpoznanie; 

7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów 

wychowawczych; 

8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli; 

9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i 

nauczycieli; 

10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

11) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającego opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej zespół zakłada i prowadzi dokumentacje pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

 

§ 27 

WYCHOWAWCA 

 

1. Spośród zatrudnionych w szkole nauczycieli dyrektor szkoły powierza każdy oddział 

szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu 

dalej „wychowawcą”. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest, a 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacji. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

3. Wychowawca realizuje powyższe zadania poprzez: 

1) opiekę indywidualną wychowanków jej potrzebujących; 
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2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia  

zespołowego; 

3) realizację wybranych treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji  

wychowawcy; 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a w szczególności tych, którym potrzebna 

jest indywidualna opieka; 

5) bieżący kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- 

wychowawczych ich dzieci, okazywanie pomocy rodzicom w ich działaniach 

wychowawczych, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

6) współpracuje z psychologiem i pedagogiem szkolnym, pracownikami poradni 

psychologiczno- pedagogicznej i innej - specjalistycznej, pielęgniarką szkolną w rozpoznaniu 

potrzeb i trudności w przyswajaniu wiedzy i postępowaniu, stanu zdrowia fizycznego i 

psychicznego, zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

4. W szkole obowiązywać będą następujące formy udzielania informacji o bieżących i 

okresowych wynikach w nauce dzieci oraz omawiania spraw szkoły i klasy przez nauczycieli i 

wychowawców: 

1) konsultacje dla rodziców, według harmonogramu ustalonego i podanego do wiadomości  

nauczycieli, rodziców i opiekunów w pierwszym miesiącu roku szkolnego; 

2) spotkania wychowawców z rodzicami odbywać się będą co najmniej cztery razy w roku. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

pracowników nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty, doradców ośrodków 

metodycznych i poradni, a początkujący nauczyciele z pomocy i opieki przydzielonych przez 

dyrektora szkoły nauczycieli – opiekunów z większym doświadczeniem pedagogicznym; 

wyznaczonych opiekunów stażu na czas realizacji zadań wynikających z indywidualnych 

programów rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli. 

6. W trakcie kształcenia na odległość każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania 

stałego kontaktu  z rodzicem i uczniem. 

 

§ 28 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI 

 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) Udostępnianie zbiorów; 

2) Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych; 

3) Rozmowy z czytelnikami o książkach; 

4) Poradnictwo w doborze książek; 

5) Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów; 

6) Przygotowywanie wykazów stanu czytelnictwa; 

7) Rozwijanie i pobudzanie potrzeb czytelniczych; 

8) Kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów; 

9) Otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych; 

10) Okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty 

wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
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11) Gromadzenie zbiorów: 

a) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z  

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

12) Ewidencja zbiorów; 

13) Opracowanie biblioteczne zbiorów; 

14) Selekcja zbiorów; 

15) Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych w miarę potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. 

 

§ 29 

PEDAGOG 

 

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) współudział w planowaniu pracy wychowawczej i profilaktycznej w szkole; 

2) organizowanie i koordynowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole, 

3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

4) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu  

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców 

i nauczycieli, 

7) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

Wychowawczo- profilaktycznego Szkoły; 

8) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej; 

9) współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną. 

2. Podstawowym dokumentem pedagoga jest dziennik pedagoga, do którego wpisuje 

tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, 

wykaz dzieci, uczniów lub wychowanków zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w 

szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i 

instytucjami, z którymi pedagog  lub psycholog współdziała przy wykonywaniu swoich zadań. 

3. Pedagog ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę 

postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.  

4. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga w trakcie kształcenia 

na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z bieżącą 

sytuacją. 

5. Pedagog w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady i 

konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy 

dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 
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§ 30 

PSYCHOLOG 

1. Zadania psychologa szkolnego: 

1) 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 szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

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

młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

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

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z: 

1) Dyrekcją szkoły; 

2) Rodzicami; 

3) Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

4) Nauczycielami i pracownikami innych szkół; 

5) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

6) Poradniami specjalistycznymi; 

7) Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

3. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania psychologa w trakcie 

kształcenia na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z 

bieżącą sytuacją. 

4. Psycholog w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady i 

konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy 

dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 
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§ 31 

LOGOPEDA 

1. Zadania logopedy szkolnego: 

1) Prowadzenie działań diagnostycznych, 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 uczniów oraz eliminowania jej zaburzeń; 

3) Podejmowanie we współpracy z rodzicami dzieci działań profilaktycznych, których celem 

jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej; 

4) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb oraz możliwości rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych 

uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Logopeda w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady i 

konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji. 

 

§ 32 

DORADCA ZAWODOWY 

 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) Prowadzenie systematycznych działań diagnostycznych, których zadaniem jest wskazanie 

zapotrzebowania uczniów na informacje związane z planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2) Gromadzenie, aktualizowanie oraz udostępnianie informacji związanych z dalszą edukacją  

i wyborem zawodu; 

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

rozpoznanych wcześniej mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) Koordynowanie działań informacyjno-doradczych prowadzonych przez szkołę i placówkę; 

5) Współpraca z pozostałymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w 

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor ma obowiązek wyznaczenia 

nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, którzy realizować będą zadania takiego doradcy. 

3. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość Doradca pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację 

wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. 

 

§ 33 

TERAPEUTA 

 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

1) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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2) Prowadzenie badań, których celem jest diagnoza uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz rozpoznawanie trudności i 

monitorowanie efektów oddziaływań terapeutycznych; 

3) Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

szkoły oraz podejmowanie działań profilaktycznych w celu zapobiegania niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów – we współpracy z rodzicami; 

4) Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

5) Wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

które wpływają na funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły. 

2. Terapeuta pedagogiczny w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi 

porady i konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji. 

 

§ 33a 

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

2. Za organizację w/w praktyk w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

3. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: 

1) obserwowanie zajęć; 

2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem; 

4) samodzielne prowadzenie zajęć; 

5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk. 

4. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. 

Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole. 

 

§ 34 

ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM  

W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ,  

A TAKŻE SPOSÓB I FORMY WYKONANIA TYCH ZADAŃ 

 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele szkoły: 

1) w czasie lekcji – nauczyciele prowadzący lekcję; 

2) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel pełniący dyżur; 

3) w czasie zajęć zorganizowanych poza szkołą – nauczyciel i ustalony opiekun.  

2. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy 

uczniów ujętej w planie organizacji szkoły. 

3. W uzasadnionych wypadkach nieobecności nauczyciela (np. choroba) dopuszcza się łączenie 

grup  (klas) uczniów i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad nimi. 

4. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem  przejęcia opieki nad klasą przez innego nauczyciela za zgodą dyrektora szkoły. 
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5. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki. 

6. Zwolnienie ucznia z zajęć w celu odbycia przez niego innych obowiązków (zajęć) w szkole 

jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem przejmującym opiekę nad 

uczniem. 

7. Ucznia można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 

powiadomieniu jego rodziców. 

8. Ucznia może zwolnić z lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub inny nauczyciel na 

pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia 

ze szkoły. 

9. W czasie pobytu ucznia w szkole – przed zajęciami edukacyjnymi, podczas przerw oraz po 

zajęciach edukacyjnych – zapewnia się dyżury pracowników szkoły. 

10. Zasady organizowania i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa 

dyrektor szkoły. 

11. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel  

wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

12. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo: 

1) Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza 

jej budynkiem. 

2) Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli i pracowników szkoły. 

3) Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktycznych 

uwzględnia się: 

a) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu; 

4) W szkole znajduje się w widocznym, dostępnym dla uczniów miejscu plan ewakuacji 

Jednostki; 

5) Drogi ewakuacyjne oznaczone są w szkole w sposób wyraźny i trwały; 

6) W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, a w 

szczególności bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki – budynek i teren szkoły 

objęte są monitoringiem wizyjnym: 

a) Monitorowanie wizyjne stanowi środek uzupełniający i wspierający istniejący w szkole 

system dyżurów oraz obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów, 

b) Materiały z monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystywane zgodnie z zapisami ustawy 

o ochronie danych osobowych i tylko po otrzymaniu zgody dyrektora szkoły, 

c) Wgląd do rejestrowanego obrazu poprzez łącze internetowe dostępny jest w sekretariacie 

szkoły; 

7) zapewnia się uczniom bezpieczny dostęp do Internetu poprzez zainstalowanie i uaktualnianie 

oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie 

dla prawidłowego rozwoju psychicznego; 

8) przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz 

sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece 
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Szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one 

odbywać;  

9) Szkoła odmawia wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, 

czy jest to rodzic, czy inna osoba upoważniona do odbioru dziecka;  

10) zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na osobistą lub pisemną prośbę rodzica; 

11) przy przeprowadzaniu zajęć z wychowania fizycznego zwraca się specjalną uwagę na 

stopień aktualnej sprawności ucznia, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie 

intensywności; ćwiczenia przeprowadza się z zastosowaniem sprawnych, odpowiadających 

przepisom bhp urządzeń; 

13. Zakres zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę: 

1) Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

2) Nauczyciel jest zobowiązany do: 

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi, 

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających 

od przyjętych norm, 

c) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych, 

d) niedopuszczania do palenia papierosów na terenie szkoły, 

e) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 

zabezpieczenia miejsca wypadku; 

3) Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 

miejsc osób powierzonych jego opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie 

zajęć; 

4) Nauczyciel nie może rozpocząć zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w 

których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie 

dla bezpieczeństwa; 

5) Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek, obowiązujących w szkole; 

6) Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

a) ma obowiązek sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu 

uczniów i nauczyciela, 

b) 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; 

7) Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 
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§ 35 

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH SZKOŁY 

 

1. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalony z 

uwzględnieniem: 

1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) różnorodności zajęć w każdym dniu; 

3) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu z wyjątkiem 

przedmiotów, których program tego wymaga. 

2. Budynki szkoły i tereny szkoły powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe. 

3. Uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym lub na świeżym powietrzu 

zapewnia się nadzór nauczycielski. 

4. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę można czasowo zawiesić zajęcia 

szkolne,  jeśli wystąpią warunki określone w obowiązujących przepisach. 

5. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić 

do zajęć  lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsc zagrożenia oraz powiadomić o tym 

niezwłocznie dyrektora Szkoły.  

6. Nauczyciele zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ppoż.  oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, w czasie 

zawodów sportowych, przy wyjściu czy wyjeździe z uczniami w obrębie tej samej 

miejscowości lub poza nią nadzór nad uczniami sprawuje uprawniona do tego osoba. 

 

§ 36 

INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

1. Pracownicy niebędący nauczycielami: 

1) Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia i zwalnia, stosując ogólne przepisy 

prawa pracy, dyrektor szkoły; 

2) Zakresy obowiązków tych pracowników, a także zakres ich odpowiedzialności ustala 

dyrektor  szkoły. 

 

§ 37 

 

Podstawowe obowiązki i zadania nauczycieli określa Karta Nauczyciela, szczegółowe zadania 

dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły określa dyrektor w: „Regulaminie 

Pracy obowiązującym w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork”. 
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ROZDZIAŁ VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

UCZNIÓW 

 

§ 38 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępu w opanowywaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z programu oraz formułowaniu oceny, w tym sposób i 

kryteria oceny projektu edukacyjnego. Zasady i procedury oceniania regulowane są przez 

odrębne przepisy i „Szkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania Szkoły 

Podstawowej w Gminie Malbork – który jest integralną częścią niniejszego statutu. 

 

§ 38a 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych realizowanego przez siebie programu nauczania i  sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i jego rodziców o 

zasadach i kryteriach oceniania zachowania, stosownie do postanowień regulaminu oceniania, 

o którym mowa wcześniej. 

3. Nauczyciele danego przedmiotu - bloku edukacyjnego, tworzą zespół problemowy, który 

ustala wspólne kryteria oceny w odniesieniu do podstawy programowej - tworząc jednolity 

system  oceniania. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

5. Uczestnictwo w zajęciach “Wychowanie do życia w rodzinie” nie wpływa na promowanie i  

 ukończenie szkoły. 

6. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne - pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. 

Uczeń na lekcji, rodzice na konsultacjach z nauczycielami. 

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić. 

8. Nauczyciel na bieżąco przekazuje uczniowi informację odnoszące się do uzyskiwanych przez 

niego efektów oraz wskazuję kierunek dalszej pracy. 

9. Na miesiąc przed klasyfikacją należy powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanych 

rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, oraz ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

10. W ciągu tego miesiąca, po uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń ma możliwość uzyskania 

wyższej niż przewidywana oceny rocznej (semestralnej) z obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, jeżeli spełni ustalone wymagania edukacyjne na daną ocenę oraz wyższej 

niż  przewidywana oceny rocznej z zachowania, jeżeli spełni ustalone wymogi i kryteria. 
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§ 39 

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY 

 

1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli przewidywana przez 

nauczyciela ocena śródroczna (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona. 

2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemna prośbę ucznia lub jego rodziców, 

zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym). 

3. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin 

późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym). 

4. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową 

komisję w składzie: 

1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel upoważniony - jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator; 

3) Nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu -, jako członek komisji; 

5. W egzaminie sprawdzającym może brać udział bez prawa głosu: 

1) Przedstawiciel Rady Rodziców- na wniosek rodziców ucznia, 

2) Doradca metodyczny- na wniosek egzaminatora, 

3) Wychowawca klasy. 

6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

przedmiotów: plastyka, muzyka, technika/ informatyka, wychowanie fizyczne, z których 

egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

 

§ 40 

ZASADY ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ 

 

1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza 

lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia na czas 

określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

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

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

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

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

nowożytnego. 

4. Na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach 

wychowania fizycznego wydanej przez lekarza na czas określony jest możliwość zwolnienia 

ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nie z całych zajęć wychowania fizycznego. 
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§ 41 

OCENIANIE 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (półrocza). Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu kończącego się okresu. Klasyfikacje roczną przeprowadza się w 

przedostatnim tygodniu  czerwca danego roku szkolnego. 

2. W klasach I- III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

3. W klasach IV- VIII ustala się zarówno śródroczną i roczną skalę ocen: 

1) Celujący – 6; 

2) Bardzo dobry – 5; 

3) Dobry – 4; 

4) Dostateczny – 3; 

5) Dopuszczający – 2; 

6) Niedostateczny – 1. 

4. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku „+” lub „-” . 

4a. Oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 3 pkt 1- 5 są ocenami pozytywnymi, 

natomiast ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 jest ocena negatywną. 

5. Ustala się następującą skalę ocen zachowania: 

1) Wzorowe; 

2) Bardzo dobre; 

3) Dobre; 

4) Poprawne; 

5) Nieodpowiednie; 

6) Naganne. 

6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uprzednim skonsultowaniu się z członkami 

rady pedagogicznej oraz uczniami. Decyzja wychowawcy jest ostateczna. 

7. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (do 20 września każdego roku)  

o obowiązujących  w szkole zasadach oceniania zachowania, ponadto informuje, że każdy 

uczeń, który jest przekonany, że nauczyciel postawił mu ocenę niezgodnie z ministerialnymi 

przepisami albo regułami obowiązującymi w szkole ma prawo domagać się jej zawieszenia i 

wyjaśnienia sprawy. 

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego specjalistycznej. 

9. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych ucznia oraz na 

promowanie ucznia do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły. 

10. (uchylony) 

11. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oceniani są wg odrębnych przepisów. 
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§ 42 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie  nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  

klasyfikacyjny. 

3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia 

nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, (egzamin nie obejmuje  

przedmiotów: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne), nie ustala się również oceny 

zachowania. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt a, przeprowadza nauczyciel 

danego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego w obecności nauczyciela takiego samego lub 

pokrewnego  obowiązkowego zajęcia edukacyjnego. 

7. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza komisja powołana 

przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub upoważniony nauczyciel, jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

8. Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, ustala tryb przeprowadzenia egzaminu 

klasyfikacyjnego, w szczególności liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

9. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą 

wnieść odwołanie w trybie określonym w statucie szkoły. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 - 4, sporządza 

się protokół  zawierający: 

1) Imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku  

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b 

również skład komisji; 

1a) imię i nazwisko ucznia; 

1b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

2) Termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) Zadania; 

4) Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu. 
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11. Do protokołu dołącza się odpowiednio prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach  ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu  

klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

 

§ 43 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Ustalona przez nauczyciela przedmiotu ocena niedostateczna: roczna jest ostateczna i może 

być tylko zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

3. (uchylony) 

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

techniki, informatyki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów 

egzamin winien mieć formę praktyczną. 

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

zajęć  dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

1) Dyrektor szkoły lub upoważniony nauczyciel -, jako przewodniczący komisji. 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej 

sytuacji dyrektor szkoły powołuje, jako członka komisji innego nauczyciela takiego samego 

przedmiotu, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład  

komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był 

przeprowadzany egzamin, zadania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do 

protokołu załącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 
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9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę  

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

(półrocza programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej 

(półroczu programowo wyższym). 

 

§ 44 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

1. W klasie ósmej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin ósmoklasisty 

zgodnie z odrębnymi przepisami. Jest on obowiązkowy i powszechny. 

2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje:  

1) w pierwszym dniu z języka polskiego i będzie trwał 120 minut,  

2) w drugim dniu z matematyki i będzie trwał 100 minut,  

3) w trzecim dniu z języka obcego nowożytnego oraz od 2022 roku z przedmiotu do wyboru i 

będzie trwał po 90 minut z każdego z przedmiotów. 

3. Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, 

historii. 

 

§ 45 

PROMOCJA 

 

1. Uczeń klas I- III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. W 

wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I- III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 

2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o 

promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w 

ciągu roku szkolnego. 

3. Od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. 

4. Uczeń klas IV - VIII, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4, 

75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. 

5. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej należy obniżyć 

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu lub 

deficyty rozwojowe. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i sztuki należy w  
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szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

7. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej 

uzyskał oceny  klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

UCZNIOWIE I ICH RODZICE 

 

§ 46 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i 

poszanowanie  jego godności; 

4) Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) Swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także  

 światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

7) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

8) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w  

 Nauce; 

9) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

10) Pomocy w przypadku trudności w nauce; 

11) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych w obecności 

nauczyciela; 

12) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach działających w szkole; 

13) Reprezentowania swoich interesów poprzez Samorząd Uczniowski; 

14) Do składania skarg, w przypadku naruszenia praw ucznia z uwzględnieniem praw 

zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) Punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne; 

2) Przestrzeganie postanowień statutu szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów; 

3) Uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, przygotowywania się do nich oraz 

właściwego zachowania się podczas trwania tych zajęć; 

4) Pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły; 

5) Usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych; 

6) W razie absencji uzupełnić brakujące wiadomości zgodnie z ustaleniami nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów, 
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7) Zachować schludny wygląd (w tym niefarbowane włosy, twarz bez makijażu, brak 

kolczyków stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa); 

8) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczyciela, kolegów i innych  

 pracowników szkoły; 

9) Nie utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego innym uczniom; 

10) Dbać o kulturę słowa; 

11) Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, a w szczególności nie wolno:  

a) bez potrzeby przebywać w toaletach, 

b) przebywać poza głównymi holami, 

c) otwierać okien i wychylać się poza nie, 

d) siadać na parapetach okiennych, 

e) biegać po korytarzach w sposób stwarzający zagrożenie dla innych, 

f) stosować jakiejkolwiek formy przemocy wobec innych osób, 

g) pozostawiać po sobie śmieci, 

h) wychodzić poza teren szkoły; 

12) Za zniszczone przez siebie mienie zapłacić lub pokryć koszty jego naprawy; 

13) Przestrzegać dyscypliny uczniowskiej i ustaleń władz szkolnych; 

14) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

15) W ciągu całego roku szkolnego obowiązuje obuwie zmienne na terenie szkoły; 

16) Być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. 

17) Przestrzegać warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń  elektronicznych na terenie szkoły: 

a) Uczniów obowiązuje w szkole zakaz używania urządzeń multimedialnych w czasie lekcji-

urządzenia te powinny być wyłączone, 

b) Wyjątek stanowią ci uczniowie, którzy ze względu na poważną chorobę muszą mieć stały, 

telefoniczny kontakt z rodzicami, 

c) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i zgubione urządzenia multimedialne, 

d) Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 

będących ich własnością do celów edukacyjnych związanych z realizacją podstawy 

programowej oraz do innych zadań statutowych Szkoły pod nadzorem nauczyciela. 

e) W razie złamania zakazów określonych w ust. 1 i 3 urządzenie multimedialne zostanie 

skonfiskowane i zdeponowane w sekretariacie szkoły. Po telefonicznej informacji po odbiór 

urządzenia zgłaszają się rodzice. 

2a. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem 

zajęć. 

2b. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do 

dezynfekcji. 

2c. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:  

1) częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety); 

2) ochrona podczas kichania i kaszlu; 

3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
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2d. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w przypadku 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, 

aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom). 

3. Prawa i obowiązki ucznia określa Regulamin Praw i Obowiązków Ucznia 

 

§ 46a 

TRYB SKŁADANIA SKARG 

 

1. Uczeń ma prawo złożyć skargę do nauczyciela, pedagoga szkolnego, opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego w przypadku naruszenia jego praw przez innego ucznia.  

1) konflikty między uczniami tej samej klasy rozpatruje wychowawca klasy;  

2) konflikty między uczniami różnych klas rozpatruje pedagog szkolny przy pomocy 

wychowawców klas. Z postępowania wyjaśniającego pedagog szkolny sporządza notatki 

służbowe; 

3) pracownicy pedagogiczni, do których wpłynęła skarga są zobowiązani do zbadania sprawy 

poprzez przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z osobami zaangażowanymi w konflikt. 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub pracownika administracji i 

obsługi uczeń, lub w jego imieniu rodzic, ma prawo złożyć pisemną skargę do Dyrektora 

szkoły, który jest zobowiązany zbadać sprawę i w trybie administracyjnym udzielić 

odpowiedzi. 

 

§ 47 

RODZAJE NAGRÓD 

 

1. W Szkole obowiązują następujące rodzaje nagród: 

1) Pochwała wychowawcy klasy; 

2) Pochwała opiekuna organizacji szkolnej; 

3) Wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu; 

4) Pisemna pochwała skierowana do rodziców ucznia, nagroda rzeczowa. 

2. Na wniosek organów szkoły uczeń może otrzymać stypendium naukowe lub socjalne, 

nagrodę lub stypendium organu prowadzącego jeśli będą takie możliwości. 

 

§ 47a 

WNOSZENIE ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY 

 

1. Do przyznanej nagrody uczeń może wnieść uzasadnione zastrzeżenie do Dyrektora szkoły 

w terminie 7 dni od ogłoszenia jej przyznania. 

2. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych 

wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie. 

4. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. 

5. Podjęta przez Dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną. 
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§ 48 

RODZAJE KAR 

 

1. W Szkole obowiązują następujące rodzaje kar: 

1) Ustne lub pisemne upomnienie ucznia z powiadomieniem rodziców; 

2) Ustna lub pisemna nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców; 

3) Skreślenie z listy uczniów, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu zgodnie z 

przepisami  prawa oświatowego; 

4) Wystąpienie z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły oraz 

powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców; 

5) Zawieszenie ucznia w prawach o charakterze przywilejów, w tym: do korzystania z rozrywki 

i imprez organizowanych przez szkołę oraz powiadomienie rodziców; 

6) Za popełnienie czynu karalnego bądź uchylanie się od obowiązków szkolnych skierowanie 

sprawy do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o zbadanie sytuacji rodzinnej ucznia lub zmianę 

środka wychowawczego. 

7) Przeniesienie ucznia do innej klasy, za zgodą rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej. 

2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć działania prewencyjne i karne 

we współpracy z organami policji i prokuratury. Niezwłocznie zobowiązany jest poinformować 

rodziców o zaistniałej sytuacji. 

3. Kary nie mogą naruszać godności osobistej i nietykalności cielesnej ucznia. 

4. Kary mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, 

a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu 

wychowawczego: 

5. Dyrektor Szkoły w przypadku poprawy i wzorowe zachowanie ucznia przez okres 6 m-cy 

może uznać karę za niebyłą. 

 

§ 49 

RODZICE 

 

1. Rodzice mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce. W tym celu szkoła organizuje tzw. 

konsultacje dla rodziców, oraz spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje, jak również 

spotkania wychowawców klas z rodzicami, będą się odbywały nie rzadziej niż trzy razy w 

danym roku szkolnym. 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i 

profilaktyki. 

3. Każdego roku we wrześniu rodzice są informowani o zadaniach i zamierzeniach 

dydaktyczno-  wychowawczych w danej klasie i całej szkole, o sposobach i kryteriach oceniania 

zachowania  uczniów. 

4. Wychowawcy klas przed klasyfikacją śródroczną i końcowo roczną są zobowiązani 

poinformować rodziców o zasadach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz zasadach przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i 

poprawkowych. 
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5. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce 

ich dzieci podczas zebrań i konsultacji indywidualnych z nauczycielami. 

6. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:  

1) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 

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

pracy szkoły. 

7. Szkoła będzie informowała rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. Uczeń i rodzice mają prawo odwołania się w ciągu trzech dni do dyrektora 

szkoły od udzielonej nagrody lub kary. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku w 

tej sprawie – mają prawo odwołać się od tej decyzji - za pośrednictwem sekretariatu szkoły, do 

Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego szkołę. 

8. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) Skargę ma prawo wnieść uczeń, rodzic, wychowawca wciągu 7 dni od daty zajścia 

przypadku naruszenia praw ucznia; 

2) Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora szkoły, powinny zawierać imię, nazwisko i 

adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji; 

3) Skargi winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby w sekretariacie 

szkoły; 

4) Skargi rozpatruje Dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem w skład, którego wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły (Wicedyrektor), 

b) Pedagog, 

c) Opiekun samorządu uczniowskiego; 

5) W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje Dyrektor 

szkoły; 

6) Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od 

daty wpłynięcia skargi. 

9. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich rozstrzygania są dokumentowane. 

 

ROZDZIAŁ IX 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 50 

 

1. Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego 

i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości szkolnych. Sztandar 

może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację 

samorządową i państwową, uroczystościach religijnych jak: uroczyste msze święte, 

uroczystości pogrzebowe i w innych ważnych wydarzeniach dla społeczności lokalnej. 

2. Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem szkolnego programu 

wychowawczego. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości 

szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości 

i imprez szkolnych. 
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§ 51 

UROCZYSTOŚCI I SYMBOLE SZKOLNE 

 

1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą: 

1) uroczystość wręczenia szkole sztandaru; 

2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

3) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. pożegnanie 

nauczycieli- emerytów, pożegnanie uczniów ostatnich klas, ślubowanie uczniów itp.); 

4) uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych: np. 2 Maja (Święto 

Flagi), 3 Maja, 11 Listopada. 

2. Najważniejsze symbole szkolne to: 

1) godło szkoły; 

2) sztandar szkoły. 

 

§ 52 

GODŁO SZKOŁY 

 

Godłem szkoły jest logo jest znakiem rozpoznawczym jednostki. Należy je eksponować 

podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach itp. 

 

§ 53 

SZTANDAR SZKOŁY 

 

1. Szkoła posiada sztandar szkoły. 

2. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu-Małej Ojczyzny, 

jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają 

zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, 

właściwych postaw jego poszanowania. 

3. Sztandar przechowywany jest w specjalnej gablocie w głównym holu szkoły. 

4. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza 

szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

5. Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. 

6. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia 

roku szkolnego).  

7. Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród 

uczniów. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład rezerwowy. 

8. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna funkcja w szkole, dlatego 

winni ją sprawować najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej. 

9. Skład pocztu wybiera się wśród uczniów klas przedostatnich tj. VII 

10. Poczet sztandarowy stanowią : 

1) chorąży pocztu- uczeń; 

2) asysta – uczennica; 

3) asysta – uczennica. 
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11. Poczet sztandarowy występuje w ubiorze odświętnym (biało - czarnym), w rękawiczkach.  

12. Insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, 

zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki. 

13. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.  

14. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmują się opiekunowie pocztu wyznaczeni przez 

dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

15. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

16. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od 

lewej górnej strony do prawej. 

17. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na 

ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do 

przodu. 

18. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi 

przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej 

stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. 

19. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, 

nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji 

„Baczność” lub „Spocznij”.  

20. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje 

w następujących sytuacjach: 

1) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w 

trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu; 

2) podczas opuszczania trumny do grobu; 

3) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci; 

4) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;  

5) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą 

osobę. 

 

§ 54 

FLAGA PAŃSTWOWA 

 

W przeddzień świąt państwowych, ważnych rocznic lub okolicznościowych uroczystości, 

na budynkach szkoły umieszcza się flagę państwową. 

 

ROZDZIAŁ X 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 55 

1. Sekretariat szkoły prowadzi całą dokumentację szkoły, zgodnie z instrukcją kancelaryjno-

archiwalną oraz zbiera wszystkie akty prawne dotyczące oświaty, jak również ich interpretację. 

2. Przy sekretariacie istnieje archiwum szkoły, – w którym przechowuje się dokumentację  

administracyjną Szkoły zgodnie z instrukcją kancelaryjno-archiwalną. 
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3. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Biblioteka szkolna dysponuje pieczęcią okrągłą. 

5. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

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

7. Działalność Szkoły może być współfinansowana z dobrowolnych opłat ponoszonych przez 

rodziców uczniów, a także ze środków przekazywanych szkole przez sponsorów. Szkoła jest 

upoważniona do przyjmowania darowizn. 

8. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

9. Szkoła może podnajmować pomieszczenia innym podmiotom fizycznym i prawnym, których 

statutowa działalność jest zbliżona ze statutową działalnością szkoły i nie narusza przepisów 

prawnych państwa. 

10. (uchylony) 

11. Prowadzenie w szkole kampanii wyborczej na rzecz partii, organizacji pozaszkolnych jest  

niedozwolone. Niedozwolone jest również dopuszczenie partii, komitetów wyborczych, 

organizacji pozaszkolnych czy innych osób, w tym kandydatów tych partii organizacji na teren 

szkoły w celu prowadzenia kampanii wyborczej. 

12. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym do uchwalenia 

Statutu szkoły. 

13. Jeśli w Szkole nie działa Rada Szkoły, statut Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna. 

14. Od decyzji organów szkoły służy odwołanie do właściwych wg kompetencji władz 

oświatowych, w sprawach, dla których takie kompetencje nie są określone przez właściwe 

przepisy – do organu prowadzącego szkołę (z wyłączeniem decyzji zastrzeżonych przez prawo 

do kompetencji Rady  Pedagogicznej). 

15. Szkoła może prowadzić uczniowski klub sportowy na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 56 

1. Sprawy nieujęte w niniejszym statucie regulowane są obowiązującymi przepisami prawa. 

2.  Niniejszy statut może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej i wchodzi  

w życie z dniem ogłoszenia. Po wprowadzeniu zmian Dyrektor Szkoły publikuje się tekst 

jednolity statutu.  

 


