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PODSTAWA PRAWNA 

 

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

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze 

zm.), 

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

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 

r. poz. 649), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 61 poz. 624 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy pro-gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

1870 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzie-lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113). 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 Ustawa z 28.11.1998 r. o finansach publicznych wraz ze zmianami. 

 Uchwała Rady Miejskiej Nr X/50/2015 z dnia 7 lipca 2015r. 
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STATUT SZKOŁY 

Postanowienia ogólne: 

Szkoła Podstawowa zwana w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą publiczną  

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia                

2017 r. poz. 59) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, która: 

 zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

 przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

 zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

 realizuje ustalone dla szkoły podstawowej: 

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, 

b) ramowy plan nauczania. 

 realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów. 

 umożliwia uzyskanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły. 

 ukończenie szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach 

ponadpodstawowych.  
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§1 

1. Nazwa szkoły - Szkoła Podstawowa w Twardawie jest publiczną szkołą podstawową w jej 

skład wchodzi szkoła podstawowa i odział przedszkolny 

2. Typ szkoły - ośmioletnia szkoła podstawowa. 

3. Siedziba szkoły, adres: Kozielska 6, Twardawa 

4. Pełna nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym w Twardawie. 

Dopuszcza się używanie skrótu nazwy – Szkoła Podstawowa w Twardawie 

5. Organ prowadzący, siedziba – Gmina Głogówek, reprezentowana przez Burmistrza 

Głogówka. 

6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Opolski Kurator Oświaty z siedzibą w Opolu 

7. Szkoła posiada stronę internetową, adres: www.sp-twardawa.pl, adres poczty 

elektronicznej sp_twardawa1@wp.pl, telefon (77) 437 10 26. 

8. Szkoła posiada numery NIP: 755-17-16-577 REGON 001166292 

§ 2 

1. Cykl szkolny wynosi osiem lat, zgodnie z ramowym planem nauczania. 

2. Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli 

istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie 

rekrutacji. Zawarte w nim terminy rekrutacji ustala organ prowadzący. 

3. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez 

rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są 

zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym. 

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich 

wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

organizowania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, umożliwiania uczniom 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie i wykonywanie zadań, uwzględniających optymalne 

warunki rozwoju uczniów poprzez: 

1) Opracowanie tygodniowego planu zajęć, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny 

zdrowia; 
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2) Organizację obowiązkowych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć 

rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia z doradztwa zawodowego; 

3) Zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych mogą być zorganizowane za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej; 

4) Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczanego przedmiotu 

i rodzaju zajęć; 

5) Dążenie do stworzenia uczniom możliwości osiągania jak najlepszych wyników 

nauczania i zachowania, do maksymalnego opanowania i utrwalenia wiadomości 

objętych programem nauczania i realizację podstawy programowej kształcenia 

ogólnego, uzyskanie świadectwa; 

6) Umożliwienie uczniom, na podstawie odrębnych przepisów, realizację indywidualnego 

programu lub toku nauki; 

7) Przestrzeganie zasad oceniania, zgodnych z przepisami w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów po klasie 

VIII; 

8) Organizowanie współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także 

innymi poradniami specjalistycznymi dla dzieci i ich rodziców; 

9) Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych: rozwijających zainteresowania uczniów oraz wyrównujących deficyty 

rozwojowe i edukacyjne; 

10) Uwzględnianie w pracy z dziećmi i młodzieżą zasad i form wychowania i profilaktyki; 

11) Udzielnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym organizowanie zajęć 

rewalidacyjnych, kompensacyjno-korekcyjnych i innych; 

12) Prowadzenie form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie; 

13) Organizowanie uroczystości szkolnych rozwijających uczucia patriotyczne, kształtujące 

system wartości; 

14) Uwzględnianie w zasadach i formach współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) w zakresie wychowania i profilaktyki oraz uwzględnianie ich prawa do 

znajomości zadań szkoły, przepisów prawa oświatowego w zakresie współpracy 

rodziców (prawnych opiekunów) ze szkołą.  

3. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów poprzez: 

1) Ustalanie harmonogramu dyżurów nauczycieli, pełnionych podczas przerw w budynku 

i na podwórku szkolnym; 
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2) Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole oraz w czasie 

wyjazdów i wycieczek szkolnych; 

3) Zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych; 

4) Omawianie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji wychowawczych; 

5) Promowanie zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia; 

6) Systematyczne organizowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

7) Szkolenie pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

8) Układanie planu zajęć, zgodnego z zasadami higieny pracy.  

4. Szkoła realizuje zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego, który 

stanowi załącznik do statutu szkoły.  

5. Program wychowawczo-profilaktyczny ma na celu wspierać prawidłowy rozwój dziecka 

i kształtować właściwe postawy oraz zapobiegać zaburzeniom tego rozwoju lub 

minimalizować skutki tych zaburzeń.  

§ 4 

1. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców; 

2. Współpracujące ze sobą organy szkoły mają prawo do: 

1) podejmowania działań i decyzji w ramach swoich ustawowych kompetencji; 

2) przepływu informacji między organami; 

3) rozwiązywania sporów między organami. 

3. Formami rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami szkoły są: 

1) rozmowy mediacyjne między przedstawicielami organów, które weszły w konflikt; 

2) wniosek do dyrektora szkoły, przedstawiający przyczynę konfliktu wynikłą między 

organami; 

3) powołanie przez dyrektora szkoły komisji rozstrzygającej spór, składającej się 

z dwóch przedstawicieli każdego z organów pozostających w sporze.  
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4. Sposób rozwiązywania sporów między organami: 

1) komisja rozstrzygająca spory między organami rozpatruje przyczynę konfliktu 

w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku do dyrektora szkoły; 

2) każda ze stron konfliktu może odwołać się na piśmie za pośrednictwem dyrektora do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego szkołę, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji komisji; 

3) jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor, wówczas konflikt rozstrzyga organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, w zależności od przedmiotu sporu. 

§ 5 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością szkoły, odpowiada za wszystkie sprawy szkoły 

i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku wnioski 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, czuwa nad ich zgodnością z prawem 

oświatowym; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez 

radę rodziców i radę pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 

wykorzystanie środków finansowych; 

6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

7) opracowuje arkusz organizacji szkoły, uwzględniając przepisy prawa oświatowego, 

zasięgając opinii zakładowych organizacji związkowych, arkusz zatwierdza organ 

prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć w szkole; 

9) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

10) przewodniczy radzie pedagogicznej, prowadzi zebrania rady; 

11) nagradza uczniów, nauczycieli oraz wymierza kary dyscyplinujące; 

12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczniów; 

13) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza; 
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14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 

organizacji praktyk studenckich. 

2. Dyrektor decyduje w sprawach zatrudniania oraz zwalniania nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

3. Dyrektor decyduje w sprawach występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród 

i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły, po uzyskaniu opinii rady 

pedagogicznej.  

§ 6 

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

ze statutu. 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu oraz jego zmian. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni 

w szkole. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

Formą akceptacji przez Radę Pedagogiczną zaproszeń jest przyjęcie porządku obrad. 

5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane także na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 jej 

członków. 

8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu 

doskonalenia pracy szkoły;  
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6) możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole; 

7) wykonywanie innych czynności wynikające z przepisów prawa. 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i pracownikom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień; 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza 

szkoły. 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

12. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

13. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

14. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 

15. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

16. Z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza się protokół. 

§ 7 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Samorząd ustala regulamin swojej działalności, zgodny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd współpracuje z innymi organami szkoły i opiniuje we wszystkich sprawach 

dotyczących przestrzegania i realizacji praw ucznia. 

5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów takich jak: 
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1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

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

3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

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

wolontariatu, może w tym celu wyłonić ze swego składu Radę Wolontariatu.  

7. Do zadań Rady Wolontariatu należy: 

1) koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu; 

2) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym; 

3) opiniowanie oferty działań; 

4) decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji. 

8. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym 

szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija 

empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

9. Rada Wolontariatu działa na podstawie opracowanego regulaminu.  

§ 8 

1. W szkole działa Rada Rodziców, reprezentującą ogół rodziców. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych, wybrani w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców danej klasy; 

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

4. Rada Rodziców ustala swój regulamin pracy, a w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli 

poszczególnych rad klasowych; 

3) sposoby współpracy z radami klasowymi i innymi organami szkoły. 
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5. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należą: 

1) występowanie do dyrektora, 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, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym, skierowane do uczniów oraz dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów i ich środowiska, obejmujących treści i działania o charakterze 

profilaktycznym, skierowane do uczniów i ich rodziców: 

a) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły; 

b) program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

4) opiniowanie planu finansowego szkoły; 

5) współdziałanie z nauczycielami i dyrektorem szkoły w zakresie zapoznania 

z zamierzeniami dydaktycznymi i wychowawczymi w klasie i w szkole; 

6) uzyskiwanie rzetelnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, w tym 

wskazaniu sposobów uczenia się dziecka; 

7) zapoznania z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania i klasyfikowania uczniów;  

8) uzyskiwanie wsparcia w zakresie wychowania i dalszego kształcenia dziecka.  

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

8. Fundusze Rady Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym 

Rady Rodziców. 

9. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz do dysponowania funduszami na 

tym rachunku są uprawnione osoby, posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez 

Radę Rodziców. 

§ 9 

Organizacja pracy szkoły 

1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i jest podzielony na dwa semestry:                         

od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 31 sierpnia.  
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2. Terminy rozpoczęcia i  kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie MEN w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

3. Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez związki 

zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i zatwierdzony przez organ 

prowadzący szkołę.  

4. Organizacje stałych, obowiązkowych i zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Szkoła organizuje nauczanie języka mniejszości narodowej niemieckiej. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.  

7. Oddziały tworzy się zgodnie z ramowymi planami nauczania. 

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut.  

a) w uzasadnionych przypadkach, inne zajęcia poza godzinami lekcyjnymi mogą być 

prowadzone w czasie od 30 – 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas ich 

trwania, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć szkoły,  

b) czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący, mając 

na uwadze tygodniowy czas trwania tych zajęć.  

9. W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne, w tym: koła zainteresowań, 

dodatkowa nauka języków obcych, zespoły instrumentalne, wokalne, zajęcia sportowe 

i inne. 

10. W szkole organizuje się dla danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej zajęcia 

wychowania do życia w rodzinie.  

11. Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą pisemną rezygnację z zajęć wychowania do 

życia w rodzinie, wówczas uczeń niepełnoletni nie uczestniczy w wyżej wymienionych 

zajęciach, a dyrektor zapewnia opiekę dla tego ucznia podczas odbywanych zajęć. 

12. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani ukończenie szkoły.  

13. Szkoła umożliwia organizację wyjazdów i wycieczek szkolnych na zasadach ustalonych 

w regulaminie wycieczek i wyjazdów.  
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§ 10 

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez działania opiekuńcze 

i wychowawcze w szkole, które koordynowane są przez wychowawcę, przy współpracy 

wszystkich pracowników szkoły 

2. Szczególną opieką obejmuje się uczniów:  

1) niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                                    

i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami 

niepełnosprawnymi”;  

2) niedostosowanych społecznie; 

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnymi uzdolnieniami; 

5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

6) z zaburzeniami komunikacji językowej; 

7) z przewlekłymi chorobami; 

8) w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeniami edukacyjnymi; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

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

1) rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia; 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
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4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia za zgodą jego rodziców/ prawnych opiekunów – jednak w przypadku 

podejrzewania o przemoc wobec ucznia, należy podjąć działania zgodne z procedurą 

postępowania wobec przemocy w rodzinie - procedura Niebieskiej Karty lub 

bezpośrednio zgłosić podejrzenie do Sądu Rodzinnego; 

2) rodziców/ prawnych opiekunów ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

5) dyrektora szkoły; 

6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego. 

5. W ramach sprawowanej opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła 

zapewnia: 

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

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dzieci lub uczniów;  

3) zajęcia specjalistyczne; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności 

zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne;  

5) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub 

uczniami pełnosprawnymi;  

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 

7) opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny; 

8) dokonuje się diagnozy predyspozycji, uzdolnień i talentów uczniów oraz dostosowuje 

się ofertę szkoły do ich potrzeb; 

9) prowadzi się zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, dostosowane 

do ich potrzeb; 

10) indywidualizuje się pracę na lekcjach, dostosowując zadania do potrzeb uczniów. 
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§ 11  

BIBLIOTEKA 

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

uczniów i nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej rodziców. 

2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) wypożyczanie księgozbioru i korzystanie z niego w czytelni; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów, 

4) korzystanie z komputerów. 

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas przerw jeden 

dzień w tygodniu. 

4. W pozostałe dni tygodnia uczniowie mają możliwość korzystania ze zbiorów 

biblioteki gminnej, która mieści się w budynku szkoły. 

5. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające  postać 

papierową, lub zapewniania uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, mających postać elektroniczną, bądź przekazuje uczniom materiały 

ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady wypożyczania 

podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu 

Biblioteki.   

6. Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę 

ze środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji. 

7. Szczegółową organizację pracy biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza określa 

regulamin biblioteki. 

 

8. Do ewidencjonowania materiałów bibliotecznych odpowiednie zastosowanie ma 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008r. 

w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (DZ.U. z 2008 r. nr 205 poz. 

1283) 

9. Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania 

nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z 

uwzględnieniem zadań w zakresie: 

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

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. 

 

10. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

 

1) Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice 

oraz pracownicy obsługi szkoły za zasadach ogólnie przyjętych 

2) Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni; 

c) prowadzenie zajęć z uczniami. 
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d) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

e) Pracownicy biblioteki pracują w oparciu o plan pracy biblioteki. 

f) Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:  

 podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli, 

 beletrystykę dla dzieci  i młodzieży 

 lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,  

 książki o tematyce popularno - naukowej,   

 wydawnictwa metodyczne dla nauczycieli 

 dokumenty audiowizualne,  

 edukacyjne programy komputerowe,  

 czasopisma dla uczniów,  

 dokumenty o regionie 

 

11. Zadania nauczyciela – bibliotekarza zgodnie z potrzebami szkoły w szczególności 

obejmują: 

 gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami oraz ich ewidencja – według 

obowiązujących przepisów  

 opracowywanie biblioteczne zbiorów i ich konserwacja 

 selekcja zbiorów i przeprowadzanie scontrum 

 udostępnianie zbiorów uczniom i nauczycielom   

 udzielanie informacji bibliotecznej 

 

12. Tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

 gromadzenie księgozbioru odpowiadającego zapotrzebowaniu uczniów i 

nauczycieli 

 gromadzenie zbiorów specjalnych do wykorzystania na zajęciach  

 umożliwianie uczniom poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z 

różnych źródeł   

 wdrażanie do efektywnego posługiwania się technologią komputerową 

 

13. Zadania nauczyciela – bibliotekarza zgodnie z potrzebami szkoły w szczególności 

obejmują: 

 pomoc w wyszukiwaniu informacji z różnych źródeł dostępnych w bibliotece 

 organizowanie właściwego funkcjonowania ICIM 

 prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu technologii informacyjnej 

 pomoc nauczycielom w prowadzeniu lekcji z wykorzystaniem komputerów  

 

14. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

 rozwijanie kultury czytelniczej uczniów 

 promocja wizualna książek na wystawach i gazetce uczniowskiej 

 przeprowadzanie rankingów pomysłów na zakup książek do biblioteki 

 

15. Zadania nauczyciela – bibliotekarza zgodnie z potrzebami szkoły w szczególności 

obejmują: 

 kontrola jakościowa i ilościowa czytelnictwa, aktywizacja czytelników,  
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 indywidualne rozmowy z czytelnikami o książkach, poradnictwo w wyborach 

czytelniczych,  

 organizacja konkursów czytelniczych i imprez promujących czytanie 

 

16. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną; 

 udział w rozwijaniu życia kulturalnego środowiska lokalnego 

 

17. Zadania nauczyciela – bibliotekarza zgodnie z potrzebami szkoły w szczególności 

obejmują: 

 organizacja szkolnych i gminnych konkursów o tematyce regionalnej, udział w 

konkursach powiatowych i wojewódzkich 

 współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w środowisku lokalnym przy 

organizacji imprez rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

 promocja działań biblioteki- promocja działań biblioteki na stronie internetowej 

szkoły i na łamach miesięcznika lokalnego  

18. Współpraca z uczniami 

 rozwijanie kultury czytelniczej uczniów; 

 przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania ze źródeł informacji,  

 konsultacje w sprawie zakupu nowych książek 

 indywidualne rozmowy z czytelnikami  

 współpraca z  Samorządem Uczniowskim 

 

19. Współpraca z nauczycielami  

 przygotowanie informacji o  stanie czytelnictwa w klasach, 

 współpraca przy organizacji konkursów i imprez szkolnych 

 gromadzenie i reklama literatury o tematyce psychologicznej, pedagogicznej, 

wychowawczej, przydatnej w samokształceniu nauczycieli  

 udostępnianie dokumentów szkolnych oraz banku scenariuszy imprez i lekcji 

wychowawczych, 

 współpraca z zespołami przedmiotowymi i Komisją Doboru Księgozbioru  

 

20. Współpraca z rodzicami 

 przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców 

 indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci; 

 współpraca z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki; 

 popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców  

 

21. Z innymi bibliotekami: 

 prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych dla uczniów; 

 organizacja imprez dla środowiska lokalnego 

 organizowanie spotkań zespołu samokształceniowego bibliotekarzy w gminie w 

celu wymiany doświadczeń 

 udział w spotkaniach autorskich, konferencjach metodycznych i szkoleniach 

organizowanych przez inne biblioteki. 

 

 



18 

 

§ 12 

OPIEKA ŚWIETLICOWA 

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodziców oraz ze względu na organizację 

dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

2. Opieka świetlicowa, zapewnia zajęcia 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. Uczniowie są pod stałą opieką nauczycieli. 

 

§ 13  

Dożywianie uczniów 

 

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dla dzieci.  

2. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w szkole, rodzice (opiekunowie prawni) 

wnoszą w okresach miesięcznych, z góry do 15–tego każdego miesiąca, na podstawie 

faktury wewnętrznej. 

3. Szczegółowe zasady wnoszenia odpłatności za żywienie oraz zwroty  

w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zawarte są w osobnym regulaminie. 

4. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w 

całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej. 

 

§ 14 

Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej w szkole 

 

 

1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia przez 

uczniów 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a opieka 

stomatologiczna - do ukończenia przez uczniów 19. roku życia. 

2. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do 

opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów 

stomatologicznych.  

3. Opiekę nad uczniami Szkoły sprawują odpowiednio: 

1) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w miejscu określonym 

w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;  

2) lekarz dentysta w dentobusie;  
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3) higienistka dentystyczna w ramach współpracy z lekarzem dentystą udzielającym 

świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie 

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej.  

4. Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.  

5. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują rodziców lub pełnoletnich 

uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw 

składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.  

6. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna w zakresie 

profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19 roku 

życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji oraz 

profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku 

życia udzielanych w dentobusie, określonych w przepisach j/w, jest sprawowana w 

przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.  

7. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z rodzicami albo 

pełnoletnimi uczniami. Współpraca polega na: 

1) przekazywaniu informacji o:  

a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,  

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami,  

c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;  

2) informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w: 

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz 

opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań 

lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz 

szczepień ochronnych,  

b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;  

3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu 

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów 

zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów. 

8. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z dyrektorem szkoły, 

nauczycielami i pedagogiem szkolnym.  

9. Współpraca, o której mowa w ust. 8 polega na podejmowaniu wspólnych działań w 

zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych 

oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, a także 

doradzaniu dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, 

organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole. 

10. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub opiekun faktyczny, w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół 

ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia rodziców. 
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Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu 

ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.  

11. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, są 

obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1318, z późn. zm. W szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w 

związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, 

oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń 

zdrowotnych.  

12. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu jego 

zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności 

podczas pobytu ucznia w szkole ustala pielęgniarka/higienistka, która wspólnie go określa 

z rodzicami, lekarzem i dyrektorem szkoły.  

13. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności podczas 

pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców.  

14. Dyrektor szkoły, w miarę posiadanych środków oraz za zgodą nauczyciela lub 

pracownika niepedagogicznego, zapewnia możliwość zdobycia wiedzy na temat sposobu 

postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio 

do potrzeb zdrowotnych uczniów.  

 

§ 15 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem, 

2) sali gimnastycznej wraz z zapleczem, 

3) terenu rekreacyjnego, boisk sportowych, 

4) pomieszczenia biblioteki, 

5) sekretariatu, 

6) gabinetu dyrektora, 

7) pracowni komputerowej, 

8) pomieszczeń sanitarnych i szatni. 

2. Z sali gimnastycznej mogą również korzystać osoby z zewnątrz, po wcześniejszych 

ustaleniach dyrektora szkoły z organem prowadzącym szkołę, co do warunków i opłat 

korzystania z sali gimnastycznej.  

§ 16 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, logopedę i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 
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3. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący. 

4. W/w osoby wykonują zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków przez 

dyrektora szkoły.  

5. Wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole oraz podczas imprez, wyjazdów, 

wycieczek organizowanych przez szkołę.  

 

§ 17 

Zadania i obowiązki nauczycieli, wychowawców, logopedy 

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

odpowiedzialny za jakość pracy i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów (dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, nauczyciela biblioteki). 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

zobowiązany jest do kierowania się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną. 

3. Do zadań nauczycieli należą w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

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

5) bezstronność oraz obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów; 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów; wskazywanie sposobów uczenia się uczniów; 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

8) realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć; 

9) dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach 

śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach szkolnych. 

10) organizowanie dla uczniów wycieczek, wyjazdów, zajęć terenowych, na które 

wymagana jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów); 

11) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, 

klasach i zespołach, która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów 

szkoły; 
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12) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów; 

13) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję i Radę 

Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów; 

14) określenie zasad udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych i ocenionych 

pisemnych prac kontrolnych, prowadzenie oceniania na bieżąco; 

15) wdrażania uczniów do poszanowania mienia szkoły; 

16) pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów; 

17) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o objęcie opieką zespołu do spraw pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez 

nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel 

zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

18) przestrzeganie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zawartych w opiniach 

i orzeczeniach; 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach rady pedagogicznej, warsztatach, 

szkoleniach, konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, 

konsultacjach z doradcami metodycznymi; 

20) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora. 

21) opieka nad uczniami dojeżdżającymi w ramach wolontariatu. 

4. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne 

problemowo-zadaniowe. 

1) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły 

przewodniczący zespołu. 

2) Zespół dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji. 

3) Zespół opracowuje kryteria oceniania uczniów. 

4) Zespół opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania. 

5) Zespół organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli. 

5. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności 

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

u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – 

obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych 

uzdolnień. 

6. Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy 

w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
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7. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów 

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

pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

8. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem 

szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane; 

9. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia. 

10. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności 

od rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

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

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,  

w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który  

z porozumieniu z dyrektorem, podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami 

prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy 

z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie, 

przez dyrektora- rodzice ucznia. 

13. Oddziałem/ klasą opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
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1) wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

2) metody i formy pracy wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

3) wychowawcę wyznacza dyrektor szkoły. 

4) do zadań wychowawcy należy: 

a) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

b) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych formy 

życia klasowego, ustalanie tematów lekcji wychowawczych; 

c) współdziałanie z pozostałymi nauczycielami uzgadniając z nimi i koordynując 

działania wychowawcze; 

d) współpracowanie z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- 

wychowawczych ich dzieci; 

e) informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu na zebraniach, podczas 

konsultacji indywidualnych, za pomocą poczty elektronicznej lub podczas rozmowy 

telefonicznej; 

f) współdziałanie ze specjalistami  w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz udzielania 

w razie potrzeby pomocy wychowankom, a także w zakresie rozwijania 

zainteresowań i uzdolnienia. 

5) Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, 

a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i zachowania 

wychowanków. 

6) Wychowawca zobowiązany jest do sporządzania i prowadzenia: 

a) listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą; 

b) korespondencji z rodzicami; 

c) usprawiedliwienia nieobecności w szkole; 

d) planu pracy wychowawczej na dany rok szkolny; 

e) planu godzin wychowawczych klasy; 

f) uwag i pochwał. 

14. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, 

który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 



25 

 

§ 18 

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA DLA KLAS I-VIII 

I. OCENIANIE w KLASACH I-III 

 Ocenianie w klasach I – III to proces gromadzenia informacji o uczniach, stała 

obserwacja uczniów przez nauczyciela, rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich 

wiadomości i umiejętności oraz postaw społeczno-emocjonalnych w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej. 

1.  Rodzaje ocen w edukacji wczesnoszkolnej:  

 Wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości – diagnoza wstępna w klasie I, jest 

podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego 

każdemu dziecku maksymalny rozwój; 

 Ocena bieżąca (ciągła) – informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu 

 Ocena podsumowująca: śródroczna i roczna, stanowiąca informację o osiągnięciach 

ucznia; 

 Końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości – diagnoza końcowa w klasie III. 

2.  Ocenianie uczniów w klasach I – III pełni następujące funkcje:  

 Informacyjną - określa co dziecko poznało, zrozumiało, opanowało, jakie umiejętności 

zdobyło, jaki był jego wkład pracy; 

 Korekcyjną – określa, co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, nad czym popracować, 

aby uzyskać lepsze efekty; 

 Motywacyjną – zachęca do dalszej pracy i wysiłku, daje możliwość osiągnięcia 

sukcesu oraz daje dziecku wiarę we własne siły. 

3.  Ocena bieżąca w klasach I – III wyrażana jest w postaci krótkiej informacji, odnoszącej się 

do konkretnej umiejętności/wiedzy/postawy ucznia w formie ustnej lub pisemnej. 

4.  Dla udokumentowania bieżącej oceny opisowej stosuje się ocenę kształtującą, odnosząc 

się do konkretnych umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanych 

programów nauczania. 

5.  W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o 

osiągnięciach edukacyjnych poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy 

oraz jak dalej powinien się uczyć. 
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6.  Nauczyciel może w ocenianiu bieżącym w zeszytach ćwiczeń i zeszytach uczniowskich 

stosować symbole obrazkowo – słowne. 

7.  Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria, 

czyli co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia nauczyciel odnosi się do 

wcześniej ustalonych kryteriów. 

8.  Nauczyciel pierwszego etapu edukacyjnego dokonuje we wrześniu wstępnej diagnozy 

rozwoju uczniów klasy pierwszej. 

9.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach I – III są ocenami opisowymi. 

 Ocena opisowa śródroczna powinna: 

 dawać dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi jeszcze popracować; 

 uwzględniać indywidualne możliwości dziecka; 

 brać pod uwagę wkład pracy dziecka, wysiłek włożony w wykonanie zadania i chęci; 

 nie etykietować uczniów; 

 nie pełnić funkcji kary czy nagrody; 

 nie zawierać krytyki dziecka; 

 zawierać wskazówki do dalszej pracy; 

 eliminować niezdrową rywalizację o ocenę cyfrową. 

10.  Wychowawca przedstawia rodzicom ocenę śródroczną pisemnie, na opracowanym przez 

siebie formularzu podczas zebrania z rodzicami, po klasyfikacji śródrocznej. 

11.  Roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I – III w sposób syntetyczny informuje o 

osiągnięciach ucznia, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i 

umiejętności określonych w podstawie programowej. 

12.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach I – III z zachowania formułuje 

wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danym oddziale. 

13.  Zasady wystawiania ocen z religii regulują odrębne przepisy. 

14.  Oceny śródroczne i roczne z religii i etyki w klasach I – III wyrażane są w skali 1 – 6, 

zgodnie z kryteriami obowiązującymi w klasach IV–VIII. 

15. Oceny śródroczne oraz roczne z języka mniejszości narodowej – niemieckiego oraz 

języka obcego – angielskiego, wyrażane są w formie oceny opisowej. Oceny cząstkowe 
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również są ocenami opisowymi, w formie krótkich wypowiedzi, np. super, dobrze, wspaniale, 

źle, popraw to, słabo, itp.  

16. Oceny bieżące z poszczególnych edukacji odnotowywane są przez nauczycieli                               

w dziennikach lekcyjnych następująco: 

A – uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, twórczo 

rozwiązuje problemy. 

B  -  uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości. 

C –  uczeń stosując zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania. 

D – uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach            

i w rozwiązywaniu zadań. 

Podstawą kryteriów oceniania ucznia są wymagania edukacyjne określone w podstawie 

programowej. 

17. Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową. 

18. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno-

technicznej bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia i oraz wysiłek 

wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji tych zajęć. 

19. W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym (elektronicznym) umieszcza się śródroczną 

i roczną opisową ocenę osiągnięć ucznia.  

20. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej. 

21. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć 

edukacyjnych i zachowania (opisowej). 

22. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

23. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na 

wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

24. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju 

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych dwóch programie nauczania dwóch klas. 
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25. W terminie na jeden miesiąc przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem rady 

pedagogicznej należy poinformować rodziców o negatywnej ocenie klasyfikacyjnej 

ucznia. 

26. W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być 

nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się 

z nieobecnościami przekraczającymi połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 

edukacyjne w szkolnym planie nauczania. Na prośbę rodziców uczeń nieklasyfikowany 

z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z rodzicami. Na prośbę 

rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny 

w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej. 

27. Informowanie uczniów i ich rodziców o osiągnięciach:  

1) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania 

oraz o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.  

2) Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi 

uczniom wymaganiami.  

3) Informowanie rodziców o efektach pracy uczniów ma miejsce podczas: 

a) zebrań klasowych, 

b) spotkań indywidualnych, 

c) dni otwartych, 

d) korespondencji, rozmów telefonicznych, 

e) za pomocą poczty elektronicznej. 

28.  Model absolwenta klas I–III szkoły podstawowej: 

1) Uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej sprawnie posługuje się w życiu 

codziennym zdobytą wiedzą. 

2) W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikacji i kultury współżycia 

społecznego. 

3) Potrafi korzystać z poznanych źródeł wiedzy. 

4) Jest ciekawy świata, potrafi zadawać pytania, obserwuje zjawiska, sytuacje 

i działania innych ludzi w najbliższym otoczeniu. 

5) Jest kreatywny i pomysłowy. 

6) Bierze aktywny udział w życiu szkoły i środowiska. 

7) Stara się logicznie myśleć, rozwiązywać proste problemy.  
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8) Wykorzystuje metody i narzędzia wywodzące się z informatyki, w tym elementy 

programowania. 

9) Potrafi przyjmować uwagi i sugestie związane z popełnianymi błędami. 

10) Podejmuje próby planowania własnych działań. 

11) Przyswaja system wartości np. patriotyzm, piękno, dobro, miłość, przyjaźń i inne. 

12) Potrafi wyrazić swoje zdanie i słucha opinii innych. 

13) Nawiązuje kontakty z ludźmi, potrafi współpracować w grupie. 

14) Akceptuje odmienność innych ludzi: religijną, światopoglądową, kulturową, rasową. 

15) Stara się rozróżniać dobro i zło. 

16) Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny. 

17) Stosuje w swoim życiu obowiązujące normy społeczne. 

18) Chętnie pomaga innym, rozwija własną empatię na potrzeby innych ludzi. 

II. OCENIANIE W KLASACH IV-VIII 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli  

i wychowawców poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów 

nauczania uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

5. Celami oceniania są: 

1) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce, 

2) przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej 

uczyć, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny, 

5) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju, 
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6) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o trudnościach w nauce, jakie 

napotyka ich dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach, 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

8) informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły o efektach nauczania  

i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów ocen zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w danej 

szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

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

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

7. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych 

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców o zasadach oceniania zachowania. 

3) Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu. 

4) W przypadku otrzymania najniższej oceny, uczeń powinien być poinformowany 

o konsekwencjach wynikających z dalszego kształcenia. 

5) Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed 

klasą. 

6) Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela 

oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej. 
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8. Rytmiczność oceniania 

1) Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno 

być rytmiczne i zaplanowane w czasie. 

2) Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym: 

a) 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny, 

b) 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny, 

c) 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen, 

d) 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen. 

3) Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy 

i umiejętności z różnych rodzajów aktywności. 

9. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 

1) odpowiedzi ustne, 

2) testy, 

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, 

wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów), 

4) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele 

uzgadniają między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania 

jednego sprawdzianu/ pracy klasowej w ciągu dnia w danej klasie), 

5) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

z całego półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela), 

6) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego. 

10. Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, wpierać jego możliwości 

percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie. 

11. Planowanie prac pisemnych polega na: 

1) zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu 

tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału 

powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej, 

2) nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w ciągu dnia), 

3) na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą 

jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany 

i prace klasowe. 
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12. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na: 

1) wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia, 

2) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 

niedociągnięciach i brakach, 

3) sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne 

prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

13. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania prac pisemnych: 

kartkówki w ciągu trzech dni od napisania ich przez uczniów, sprawdziany w ciągu 

tygodnia od ich napisania, prace klasowe w terminie 2 tygodni od ich napisania.  

14. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz 

omawiania prac pisemnych.  

15. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, 

zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego 

16. Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka 

poprzez: 

1) rozmowę indywidualną, 

2) ogólne spotkanie rodziców, 

3) telefonicznie, 

4) pocztę elektroniczną, 

5) wpisy do zeszytu kontaktowego. 

17. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 

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

19. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są na życzenie udostępniane na terenie 

szkoły do wglądu uczniowi i jego rodzicom w obecności nauczyciela. 

20. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela 

do końca roku szkolnego. 

21. Terminy informowania rodziców i uczniów o ocenach klasyfikacyjnych 

O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) 

informowani są co najmniej tydzień przed radą klasyfikacyjną. W przypadku 

zagrożenia oceną niedostateczną informacja taka przekazywana jest rodzicom przez 

wychowawcę w formie pisemnej miesiąc przed terminem posiedzenia rady 

pedagogicznej. 

22. Poprawa ocen: uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen, z wyjątkiem ust. 22 

pkt 3 lit. f 
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1) Poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy 

oceniania są odnotowane w dzienniku. 

2) Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają 

nauczycielowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane 

przez nauczyciela i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, 

zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem. 

3) Zasady poprawiania ocen: 

a) uczeń ma prawo do poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i 

w czasie z nim uzgodnionym, 

b) w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń 

traci możliwość poprawy, 

c) w przypadku uzyskania oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej, 

d) wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej 

formie ustalonej przez nauczyciela, 

e) osoba nieobecna podczas prac klasowych i sprawdzianów z przyczyn 

uzasadnionych zobowiązana jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami 

z danego zakresu materiału w formie i terminie podanym przez nauczyciela, 

f) w przypadku celowej nieobecności na pracy klasowej, sprawdzianie, teście uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawienia. 

23. Formy i częstotliwości oceniania 

1) Uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą 

następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego: 

a) odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów, 

b) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 

minut i obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki 

nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć 

dydaktycznych, 

c) odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej 

w czasie lekcji, 

d) sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem; jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod 

nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym; maksymalna liczba 

prac tego typu – jedna w ciągu dnia; wyniki nauczyciel analizuje i omawia 

z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu, 

z języka polskiego i matematyki termin poprawiania prac pisemnych ustala się na 

trzy tygodnie trwania zajęć dydaktycznych, 
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e) praca na lekcji (aktywność), 

f) testy osiągnięć szkolnych, 

g) prace manualne, 

h) praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy 

wykonanej przez ucznia, 

i) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania 

wyznaczone przez dyrektora szkoły, 

j) nauczyciele mają prawo określenia, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych 

(niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki 

przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca 

twórcza, projekty edukacyjne). 

24. Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania 

1) Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2) Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 

przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na 

podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa, 
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d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań 

wspierających, opracowanym dla ucznia przez nauczycieli i specjalistów. 

3) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie 

wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do 

ukończenia szkoły podstawowej. 

4) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

5) Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na: 

a) opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego - z banku 

narzędzi (fiszki matematyczne, ortograficzne, gramatyczne, krzyżówkowe, 

łamigłówki, zadania na szóstkę) – dotyczy procesu sprawdzania, 

b) przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas 

sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

c) dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia 

słabego (z orzeczeniem lub opinią), 

d) przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas 

lekcji i w pracach domowych. 

6) Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

7) Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 

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

w tej opinii. 

8) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

9) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

10) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  

i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany 
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przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału 

ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

11) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

25. Kryteria oceniania 

1) Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:  

celująca – 6 

bardzo dobra – 5 

dobra – 4 

dostateczna – 3 

dopuszczająca – 2 

niedostateczna – 1 

2) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, 

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. 

3) Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.  

4) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Ocenianie bieżące wyrażone za 

pomocą ocen przedstawia się następująco:  

a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia 

w 100% poprawnie oraz zadania wykraczające poza podstawę programową, 

rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne 

uzdolnienia; korzysta z nowości technologii informacyjnej; potrafi kojarzyć 

i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów 

pracy;  

b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował prawie pełny zakres 

wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; potrafi efektywnie 

zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować 

wyniki, wyszukiwać i porządkować informacje, zastosować umiejętności 

w różnych sytuacjach; samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób 

twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych; 
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c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował w większości zakres 

umiejętności i wiedzy określony w podstawach programowych; potrafi 

współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, samodzielnie 

wnioskować, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać 

własny sposób uczenia się; rozwiązuje typowe zadania z elementami 

problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych 

zagadnień; 

d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy 

programowej w stopniu wystarczającym ale nie wykraczającym poza 

przeciętność, współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, 

logicznie je uporządkować; rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne; 

e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy 

programowej w stopniu minimalnym, rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone 

w sposób prosty i jednoznaczny; współpracuje w grupie, pyta, prosi 

o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy; 

rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą kolegów lub 

nauczyciela; 

f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował treści podstawy 

programowej, wykazuje w wiadomościach i umiejętnościach tak duże braki, że 

uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy; nawet z pomocą nauczyciela 

nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

5) W ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie plusów (+) i minusów (-). 

26. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(śródroczną) ocenę klasyfikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej). 

27. Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV–

VIII zawarte jest w PSO (przedmiotowym systemie oceniania), stanowiącym załączniki 

do WSO. 

28. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczne  

i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

29. Na życzenie rodziców i uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny 

bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. 
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30. Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, 

ustalonych przez zespół przedmiotowy nauczycieli.  

31. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

32. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, 

wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych  

z tych zajęć.  

33. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić 

do liczby całkowitej w górę. 

34. Ocenianie zachowania 

1) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli uczących w tym oddziale oraz uczniów danego oddziału 

stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

oraz obowiązków ucznia ustalonych w statucie szkoły. 

3) Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

4) Dla uczniów z klas IV–VIII obowiązuje skala ocen: 

a) wzorowe – wz, 

b) bardzo dobre – bdb, 

c) dobre – db, 

d) poprawne – pop, 

e) nieodpowiednie – ndp, 
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f) naganne – ng. 

5) Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. 

6) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo 

dobrej, a ponadto: 

a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole, 

b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach, 

c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły, 

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 

e) dba o piękno mowy ojczystej, 

f) zachowuje się godnie i kulturalnie, 

g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

h) okazuje szacunek innym osobom, 

i) chętnie pomaga słabszym w nauce, 

j) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą. 

7) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie 

dobrej, a ponadto: 

a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole, 

b) bierze udział w konkursach i zawodach, 

c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły, 

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 

e) dba o piękno mowy ojczystej, 

f) zachowuje się godnie i kulturalnie, 

g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

h) jest uczynny, pomocny. 

8) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, 

a poza tym: 

a) nie sprawia trudności wychowawczych, 

b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione, 

c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia, 

d) jest koleżeński i życzliwy, 
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e) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych, 

f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

g) nie spóźnia się na lekcje, 

h) szanuje mienie szkoły, 

i) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo. 

9) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej, 

b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio, 

d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie, 

e) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina), 

f) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się, 

g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia. 

10) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej, 

b) zachowuje się nieodpowiednio (często), 

c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania, 

d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów, 

e) nie okazuje szacunku symbolom szkoły, 

f) nie dba o mienie szkoły i innych osób, 

g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie), 

h) przejawia agresję słowną i fizyczną, 

i) prowokuje sytuacje konfliktowe. 

11) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie, 

b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych, 

c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki, 

d) pije alkohol lub zażywa środków odurzających, pali papierosy, 

e) wagaruje, samowolnie opuszcza teren szkoły, 
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f) dopuszcza się kradzieży, 

g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli, 

h) ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne. 

35. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę kwalifikacyjną zachowania. Uczeń, któremu 

w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy jej. 

36. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

37. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z innymi 

nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną 

ostateczną. 

38. Egzamin klasyfikacyjny 

1) Uczeń może być nieklasyfikowany 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) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

4) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

5) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

6) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
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7) Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje 

roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych  

z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 

edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.  

8) Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił 

na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi 

takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

9) Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 

przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych tj.: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne 

i wychowanie fizyczne. 

10) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej 

i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych. 

11) Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później 

niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze (roku 

szkolnym). 

12) Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień 

zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być 

uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

13) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji 

14) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji;  

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

przeprowadzany ten egzamin. 

15) Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w czasie jednego dnia. 

16) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
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17) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona  

i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

18) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

19) Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

39. Procedury odwołania od oceny, sprawdzian wiadomości i umiejętności 

Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, w przypadku jeśli została ona ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została wystawiona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

zgłosić w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, która jest 

niezgodna z przepisami prawa, a o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

4) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami. 

5) W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
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c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.  

7) W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8) W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości 

wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą: 

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

przewodniczący komisji;  

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

g) przedstawiciel rady rodziców. 

9) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

10) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

d) imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania sprawdzające;  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

11) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego.  

12) Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  
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a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

b) termin posiedzenia komisji;  

c) imię i nazwisko ucznia;  

d) wynik głosowania;  

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

13) Protokoły, o których mowa w pkt. 9) i 11), stanowią załączniki do arkusza ocen 

ucznia 

40. Egzamin poprawkowy 

1) Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej 

klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy. 

2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, 

których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3) Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego 

rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły. 

4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

6) W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin: imiona i nazwiska osób 

wchodzących w skład komisji; termin egzaminu poprawkowego; imię i nazwisko 

ucznia; zadania egzaminacyjne; ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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9) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10) Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez dyrektora szkoły. 

11) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 12 

12) Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie 

takie może mieć miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie 

w ciągu kolejnych lat nauki w szkole podstawowej osiągnięć zawartych w podstawie 

programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

41. Dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia szkoły 

podstawowej w normalnym trybie, oraz którzy otrzymali promocję do klasy VII szkoły 

podstawowej albo nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej – mogą 

być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.  

42. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza 

szkołą na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły podstawowej, 

w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia 

ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania 

i doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą. 

43. Zadania dla nauczycieli i wychowawców 

a. Nauczycieli obowiązuje: 

a) bezwzględne przestrzeganie postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

b) rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, 

przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających ustalone kryteria wymagań, 

c) przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania 

postępów w nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla 

danej klasy, 

d) przedstawienie uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem rzetelnej informacji na 

temat formy pracy klasowej sprawdzającej wiadomości i umiejętności oraz jej 

zakresu tematycznego, 

e) umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących 

oceniania do wychowawcy danej klasy, 
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f) na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel tworzy 

przedmiotowy system oceniania, a kopie dokumentu przedkłada dyrektorowi 

szkoły, 

g) poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrażającej uczniowi ocenie 

niedostatecznej z nauczanego przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej klasyfikacyjnej, 

h) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej 

i rocznej na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

b. Wychowawców klas obowiązuje: 

a) zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania, 

b) pisemne poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi, wychowankowi 

ocenie nagannej z zachowania na miesiąc przed radą pedagogiczną 

klasyfikacyjną, 

c) bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 

d) stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu, 

e) informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu 

obowiązku szkolnego, 

f) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej 

i rocznej zachowania na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

45. Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce 

1) Tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego 

rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni o ocenie śródrocznej lub 

rocznej z zajęć edukacyjnych. 

2) Uczniowie zobowiązani są w ciągu dwóch dni przedstawić wychowawcy podpisane 

przez rodziców (prawnych opiekunów) przewidywane oceny. W przypadku braku 

podpisu w wyznaczonym terminie nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniczku 

ucznia i dzienniku lekcyjnym. 

3) Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego 

rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni pisemnie przez nauczyciela 

danego przedmiotu o zagrażającej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej 

z zajęć edukacyjnych i nagannej z zachowania. Rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia winni potwierdzić własnoręcznym podpisem przyjęcie informacji 

o zagrożeniu oceną niedostateczną z nauczania i naganną z zachowania. 

4) W przypadku jawnego naruszenia punktów regulaminu WSO (lub odniesieniu 

znaczących sukcesów) w przeciągu miesiąca przed klasyfikacją dopuszcza się 
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obniżenie (do nagannej włącznie) lub podwyższenie oceny zachowania w terminie 

krótszym niż cztery tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Należy 

natychmiast o tym fakcie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

5) Informowanie pisemne ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych jest obowiązkiem 

wychowawcy klasy. Zadaniem nauczyciela przedmiotu jest poinformowanie 

wychowawcy klasy o ocenach ucznia. 

6) Nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika datę poinformowania uczniów 

o ocenach śródrocznych i rocznych i potwierdza to własnoręcznym podpisem. 

§ 19 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW: 

1. Uczniowi przysługują prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka 

a w szczególności prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej i dobrego imienia; 

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

umysłowej, bezpieczeństwa; 

3) ochrony przed przemocą, agresją, uzależnieniami, demoralizacją oraz przed innymi 

niebezpieczeństwami; 

4) korzystania z pomocy pedagoga, psychologa, wychowawcy i innych nauczycieli; 

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

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, 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 

wiedzy i umiejętności zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki, i innych; 

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się  

w organizacjach działających w szkole; 

11) uczeń i jego rodzice mają prawo – w przypadku, gdy szkoła korzysta z dziennika 

elektronicznego - do bezpłatnego uzyskiwania informacji w zakresie nauczania, 

wychowania i opieki; 

12) uczeń ma prawo do prywatności i ochrony danych osobowych w zakresie m.in.: 

informacji o stanie zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacji 
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dotyczących rodziny - statusu materialnego, wykształcenia rodziców, ewentualnych 

problemów rodzinnych. 

2. Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) w razie naruszenia praw ucznia rozpatruje się skargi i wnioski dotyczące działań 

dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i innych spraw organizacyjnych 

szkoły; 

2) skargi i wnioski rozpatrywane są przez dyrektora szkoły lub zespół powołany przez 

dyrektora szkoły, w skład którego mogą wchodzić, wybrany przez Radę 

Pedagogiczną jej przedstawiciel, przedstawiciel zespołu wychowawczego 

ewentualnie przedstawiciel rodziców, pedagog lub psycholog; 

3) skargi i wnioski są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia; 

4) odpowiedź ustna lub pisemna jest kierowana do osób składających skargę lub 

wniosek; 

5) osobie składającej skargę lub wniosek przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora 

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę 

(w zależności od rodzaju skargi) za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania decyzji. 

3. Uczeń jest zobowiązany do: 

1) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;   

2) Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się 

zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach 

młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych; 

3) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych; 

4) Dbania o wspólne dobro, ład, porządek i honor szkoły; 

5) Zachowania się każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

6) Uczestniczenia w życiu szkoły np. imprezach, uroczystościach, wycieczkach 

i innych; 

7) Przestrzegania zasad godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

dbania o piękno mowy ojczystej; 

8) Przestrzegania zapisów w szkolnych regulaminach;  

9) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej, pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego; 

10) Okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz 

innym uczniom, przestrzegając społecznie akceptowane normy; 
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11) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzeganie się 

szkodliwych nałogów: alkoholu, papierosów, środków odurzających; 

12) Naprawiania we własnym zakresie lub finasowania udowodnionych, wyrządzonych 

szkód materialnych; 

13) Pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od dnia powrotu do 

szkoły. Istnieje również możliwość usprawiedliwiania nieobecności w formie 

elektronicznej za pomocą e-dziennika na zasadach ustalonych między wychowawcą 

i rodzicami. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą mieć wpływ na ocenę 

z zachowania; 

14) Zwolnienia z lekcji (zajęć), którego może dokonać tylko osobiście jeden z rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia w sekretariacie szkoły. Rodzice wpisują w zeszyt 

zwolnień datę i godzinę dokonanego zwolnienia oraz podpisują osobisty odbiór 

dziecka ze szkoły. Uczeń może być zwolniony i odebrany przez inne osoby, 

wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia;   

15) Noszenia schludnego stroju: stonowane kolory odzieży wierzchniej (bez jaskrawych 

i wielobarwnych strojów), nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia 

i innych, nie używania makijażu, nie noszenia krótkich spódnic i spodni biodrówek, 

bez bluzek z dużymi dekoltami, ucznia obowiązuje strój galowy podczas 

uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe 

bluzki lub koszule. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia biżuterii 

podczas zajęć wychowania fizycznego;  

16) Nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych 

(za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności);  

17) Nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu  

i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych;  

18) Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego 

w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. W czasie lekcji 

wyjątkowo można użyć telefonu, w celu skorzystania z dostępu do internetu, 

wyłącznie za zgodą nauczyciela;  

19) Uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela przed i po 

zakończonych zajęciach. Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na 

zasadach zawartych w § 17 ust. 3 pkt 14; 

20) Odjazdu autobusem szkolnym w wyznaczonej godzinie, po zakończonych lekcjach,  

w oparciu o plan dowozów.  

§ 20 

KARY I NAGRODY, TRYB ODWOŁANIA OD KAR I NAGRÓD 

1. Uczniowie mogą być nagradzani za: 
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1) Rzetelną, systematyczną naukę oraz wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu; 

2) Pracę społeczną, działalność w organizacjach szkolnych, w tym w wolontariacie; 

3) Wzorową postawę i frekwencję; 

4) Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; 

5) Dzielność, odwagę, altruizm. 

2. Formami nagród są: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom, list gratulacyjny; 

4) medal dyrektora szkoły; 

5) nagroda rzeczowa, książkowa; 

6) bezpłatna wycieczka (możliwość); 

7) nagroda burmistrza; 

8) nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców; 

3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować rodziców o przyznanej uczniowi 

nagrodzie. 

4. Uczeń i jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia do przyznanej nagrody.  

5. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody przedstawia się następująco:  

1) Odwołanie w formie pisemnego zastrzeżenia można składać za pośrednictwem 

wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego do dyrektora szkoły w terminie 

7 dni od otrzymania nagrody.  

2) W piśmie należy uzasadnić zastrzeżenia do przyznanej nagrody.  

3) Dyrektor ma 14 dni na wyjaśnienie sprawy i udzielenie pisemnej odpowiedzi 

składającemu zastrzeżenie.  

6. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może być ukarany poprzez:  

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie dyrektora; 

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez 

wychowawcę i dyrektora; 

4) obniżenie zachowania o stopień niżej lub w przypadku wykroczenia i przestępstwa - 

obniżenie oceny zachowania do nagannej; 
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5) uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem 

do innej szkoły - za zgodą Kuratora Oświaty i dyrektora szkoły do której jest 

przeniesiony (§ 18 ust. 9)  

6) powiadomienie policji w przypadku: 

a) kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich 

wniosek); 

b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły; 

c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie 

szkoły; 

d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami; 

e) brutalności; 

f) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady 

moralne i społeczne. 

7) Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą 

uczniów.  

7. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować na piśmie rodziców ucznia  

o zastosowaniu wobec niego kary. 

8. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od kary. 

9. Tryb odwołania się od kary przedstawia się następująco: 

1) Od każdej wymierzonej kary uczeń i jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania 

się od kary za pośrednictwem wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.  

2) W odwołaniu należy uargumentować zastrzeżenia do kary.  

3) Dyrektor w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania rozpatruje je i udziela 

pisemnej odpowiedzi zainteresowanym.  

4) W przypadku braku odpowiedzi dyrektora, należy odwołać się do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny.  

10. Przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora 

oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

1) Uczeń szkoły podstawowej objęty jest obowiązkiem szkolnym, co wyklucza 

skreślenie go z listy uczniów (art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Wyjątek 

stanowią uzasadnione przypadki i wniosek dyrektora szkoły, wniesiony do kuratora 

oświaty z prośbą o przeniesienie ucznia do innej szkoły. (art.39 ust. 2a cyt. Ustawy) 

2) Na uzasadniony wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 przeniesienia 

ucznia dokonuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu.  
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3) Przypadki, w których uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły: 

a) Zagrażanie bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły; 

b) Rozpowszechnianie, posiadanie i spożywanie w szkole środków odurzających, 

psychotropowych i alkoholu; 

c) Naruszenie nietykalności i godności innych osób; 

d) Notoryczne nieusprawiedliwione nieobecności, powtarzanie tego procederu 

w dwóch kolejnych latach; 

e) Kradzieże i wymuszenia, szantaż; 

f) Fałszowanie dokumentów państwowych. 

§ 21 

Organizacja współdziałania w poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży  

1. Szkoła współpracuje i współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz 

instytucjami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

2. Współdziałanie z poradniami polega na: 

1) wydawaniu opinii na temat uczniów, którym potrzebna jest pomoc specjalistyczna 

oraz wydanie diagnozy dotyczącej specjalnych potrzeb ucznia; 

2) konsultacji i doradztwie w zakresie rozpoznawania trudności w nauce 

i niepowodzeniach szkolnych; 

3) wspieraniu nauczycieli w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych 

w stosunku do uczniów; 

4) wspieraniu uczniów w wyborze dalszej drogi edukacji lub kariery zawodowej; 

5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z realizowanych programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczniów; 

6) wspieraniu rozwoju zdolności i talentów dzieci i młodzieży; 

7) wydawanie opinii i orzeczeń, celem wskazania sposobów pracy z dziećmi 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

3. Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży polega 

na: 

1) Terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 

2) Edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców; 
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3) Profilaktyki uzależnień; 

4) Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, stosowanie mediacji i innych sposób 

rozwiązywania problemów komunikacyjnych. 

4. Dyrektor i wychowawcy pełnią funkcję koordynatorów w zakresie współpracy 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, z Sądem 

Rodzinnym, Policją, kuratorami sądowymi, poradniami rodzinnymi, w tym 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z Gminną/Miejska Opieką Społeczną, 

z Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, z asystentem rodziny, 

mediatorem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.  

§ 22 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

1. Rodzice ucznia mają następujące obowiązki: 

1) zapisać dziecko do szkoły w terminie i zgodnie z zasadami ustalonymi 

w regulaminie rekrutacji szkoły;  

2) zadbać o regularne uczęszczanie i przygotowanie dziecka na zajęcia szkolne;  

3) na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność dziecka oraz osobiście zwalniać z zajęć 

(w razie uzasadnionej potrzeby);  

4) stwarzać optymalne warunki do nauki dla swojego dziecka; 

5) informować dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do 

dnia 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego 

w szkole za granicą;  

6) współpracować ze szkołą w kwestii organizowania dla dziecka pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej;  

7) systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału w zebraniach 

z rodzicami.  

2. Rodzice ucznia mają następujące prawa:  

1) poznać zadania szkoły w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych 

i opiekuńczych; 

2) poznać szkolną dokumentację, w szczególności statut szkoły z wymaganiami 

edukacyjnymi, zasadami oceniania i programem wychowawczo-profilaktycznym; 

3) poznać koncepcję pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości i organizację pracy 

szkoły; 

4) wnosić własne propozycje do programu wychowawczo-profilaktycznego, do 

kalendarza imprez i uroczystości oraz do koncepcji pracy szkoły; 
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5) otrzymywać informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, a następnie uzyskania pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wyrażać zgodę lub 

odmawiać udzielania w/w pomocy; 

6) otrzymywać rzetelną i wyczerpującą informację na temat funkcjonowania dziecka 

w szkole: jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od 

wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;  

7) wyrażać swoją opinię na temat pracy szkoły do dyrektora szkoły, rady rodziców, 

samorządu uczniowskiego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą 

oraz do organu prowadzącego szkołę;  

8) do ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kwestii danych wrażliwych 

dotyczących własnego dziecka i rozwiązywania jego problemów. 

3. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka mogą omawiać na terenie 

szkoły w terminach nie zakłócających nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, zajęć opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw 

zgodnie z harmonogramem lub w ramach doraźnych zastępstw.  

4. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, 

wychowania i profilaktyki, powinni omawiać w następującej kolejności z:  

1) nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem; 

2) wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko;  

3) pedagogiem, psychologiem;  

4) dyrektorem.  

5. Kontakty rodziców ze szkołą mają formę zebrań, indywidualnych porad i konsultacji, 

które odbywają się według ustalonego harmonogramu lub zgodnie z potrzebami 

rodziców i nauczycieli. 

6. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami 

poprzez: 

1) osobisty kontakt w szkole, w wyznaczonym terminie;  

2) rozmowy telefoniczne; 

3) pocztę elektroniczną; 

4) pocztę tradycyjną, w formie korespondencji; 

5) „dni otwarte szkoły”. 

7. Rodzice mogą uczestniczyć w szkolnych warsztatach dla rodziców, pogadankach, 

szkoleniach, konferencjach organizowanych w szkole dla rodziców. 
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8. Wszystkie informacje o postępach ucznia w nauce, zachowaniu oraz o frekwencji są 

przekazywane rodzicom na bieżąco przez nauczycieli.  

9. Rodzice mają prawo wglądu do prac ich dziecka. Prace pisemne są dostępne w szkole,  

u nauczycieli uczących. 

10. Informacje o ocenach proponowanych śródrocznych i rocznych są przekazywane 

rodzicom na tydzień przed wystawieniem ocen w formie informacji pisemnej. 

11. O proponowanej ocenie niedostatecznej lub nagannym zachowaniu rodzice są 

informowani na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych.  

12. Wszelkiej informacje na temat osiągnięć uczniów, ich ocen nauczania i zachowania, są 

bezpłatne, szkoła nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z mobilnego dostępu do 

dziennika elektronicznego.  

§ 23 

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej 

1. Działalność innowacyjna szkoły polega na wyzwalaniu i rozwijaniu kreatywności 

uczniów i nauczycieli.  

2. Celem działalności innowacyjnej jest inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących 

lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

nieszablonowych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których 

celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 

3. Współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej polega na kształtowaniu u uczniów postaw przedsiębiorczości 

i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym 

poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych. 

4. Szkoła stwarza warunki do rozwoju aktywności w zakresie rozwijania kreatywności 

uczniów poprzez wzbogacanie bazy szkoły w nowoczesne pomoce i wyposażenie 

szkoły, współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami, z pomocą których pozyskuje 

środki na realizację innowacyjnych projektów i programów.  

5. W szkole mogą być stosowane nowatorskie rozwiązania metodyczne, programowe 

i organizacyjne, które rozwijają kompetencje uczniów i nauczycieli oraz są wdrażane 

we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami.  

6. Celem rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz celem wzbogacania form działalności innowacyjnej – w szkole 

działają koło wolontariatu.  

7. Działalność innowacyjna szkoły realizowana we współpracy ze stowarzyszeniami 

i organizacjami wspiera rozwój zdolności i talentów uczniów poprzez: organizowanie 
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dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek tematycznych, 

przedmiotowych, krajoznawczych, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, 

organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pobudzających ich kreatywność i aktywność 

zawodową.  

§ 24 

Organizacja doradztwa zawodowego 

1. W szkole organizuje się działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

2. Doradztwo w szkole funkcjonuje na podstawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa. 

3. W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole ustala się zasady współpracy 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi 

lub instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dla uczniów i rodziców w zakresie 

wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.  

4. Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole polega na: 

1) prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa, celem rozpoznania zainteresowań 

i predyspozycji zawodowych uczniów, prowadzących do dokonania prawidłowych 

wyborów, pomoc w wyborze dalszego kształcenia i kariery zawodowej; 

2) diagnozowaniu potrzeb uczniów, doradztwie w wyborze dalszej drogi edukacji; 

3) rozwijaniu umiejętności selekcjonowanie informacji dotyczących edukacji i rynku 

pracy; 

4) doradztwie ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów niepełnosprawnych; 

5) diagnozowaniu potrzeb rynku, gromadzeniu i udostępnianiu uczniom informacji 

edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

6) nawiązywaniu współpracy z zakładami pracy, firmami, osobami odpowiedzialnymi 

za nabór, rekrutację w konkretnym zawodzie; 

7) organizowanie spotkań z potencjalnymi pracodawcami;  

8) współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami w zakresie działań doradztwa 

zawodowego w szkole. 

§ 25 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

1. Szkoła posiada własny ceremoniał szkoły.  

2. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy 

1) flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt 

szkolnych np. Święto Patrona, Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne; 
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2) w czasie żałoby narodowej zawieszamy flagi państwowe z czarną wstęgą, przed 

budynkiem szkoły; 

3) godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły; 

4) w szkole znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.  

§ 26 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Procedura wprowadzania zmian w Statucie Szkoły 

1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy. 

2. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie SU oraz Radzie 

Pedagogicznej. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie. 

4. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii 

Rady Pedagogicznej.  

5. Uprawnioną do dokonywania nowelizacji statutu jest rada pedagogiczna, podejmując 

stosowną uchwałę.  

6. Inicjatorami projektu zmian mogą być: 

1) Dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący rady pedagogicznej; 

2) Rada Rodziców; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Organ Prowadzący; 

5) Organ Nadzoru Pedagogicznego. 

7. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do 

wglądu w bibliotece szkoły. 
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1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 
lipca 2013r., poz. 827); Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 
2014r., poz.7); Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014r., poz. 
811); Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.357). 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885). 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz.594). 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., 
poz.1182). 

5. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia  (Dz. U. 2015 poz. 35) 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. ( Dz. U. z 2015, poz. 1256) 

7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.); ( z 2012 r. - poz. 1342, 1448, 1529, 1530; z 2013 r. - poz. 35, 1027, 
1608; z 2014 r. - poz. 312, 1171, 1662). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r.  
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z  18  sierpnia 2014, poz. 803). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  
i placówkach ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2015, poz. 1270). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
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niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz.U. z 2014 r., poz. 1084). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z z dnia 7 maja 2013 r. poz. 532). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014, poz. 1150). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca  2013 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 
2013, poz. 393.) 

17. Dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego 
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 
(Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw art.22a oraz 22aa-z (Dz. U. z 23 czerwca 2014 r, poz. 811). 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157). 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113) 

20. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893). 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977). 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie 
udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  
w zakresie wychowania przedszkolnego, (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2013 r. poz. 956). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia  2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań  w zakresie wychowania przedszkolnego, (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 6). 

23. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416). 
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24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami 
polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących 
w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka 
polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju 
pochodzenia. (Dz. U. z 2015, poz. 1202) 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478). 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz do 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232). 

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania 
odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 31 
grudnia 2012 r.,  nr 246, poz. 1538) 

28. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r. z późn. zm.). 

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. 
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U z dnia 29 
października 2013, poz.1257). 

30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 
(Dz. U. z  2015 , poz. 1249) 

31. Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.; Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). 

32. Uchwała nr XXXIV/264/2002 Rady Miejskiej w Głogówku z dn.25 lutego 2002 r. 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Twardawie jest placówką 
publiczną.  

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Twardawie przy ulicy Kozielskiej 6. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Głogówek. 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty. 

5. Przedszkole używa podłużnej, kauczukowej, urzędowej pieczęci w pełnym 
brzmieniu : 

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie 

ul. Kozielska 6, 

48-250 Twardawa, Tel 77 437 10 26 

Regon 001166292; NIP 755-17-16-577 

6. W związku ze zmianami z dniem 1 stycznia 2014 roku dotyczącymi dokonywania 
rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług przedszkole, jako jednostka 
budżetowa Gminy Głogówek będzie działać w ramach jednego podatnika jakim jest 
Gmina Głogówek które jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.  

1) W związku z powyższym od 1 stycznia 2014 roku umowę w zakresie usług 
zawierać w imieniu Gminy Głogówek będzie dyrektor przedszkola. 

2) Umowy i faktury VAT, które dokumentują zakup towarów i usług dokonane 
przez jednostkę, od 1 stycznia 2014 roku będą obowiązkowo zawierać poniższe 
dane. Przedszkole będzie posługiwało się pieczęcią podłużną w brzmieniu: 

 

          Gmina Głogówek 

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie 

ul. Kozielska 6, 

48-250 Twardawa, Tel 77 437 10 26 

NIP 7551716577 

 

§ 2 

1) Oddział Przedszkolny zwany dalej Przedszkolem działa na podstawie: 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; 

3) niniejszego statutu. 
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1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z: 

1) dochodów własnych Miasta i Gminy Głogówek, 

2) z wpłat rodziców, 

3) z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, 

4)  z pozostałych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. 

2. Obsługę finansową i księgową przedszkola prowadzi główna księgowa zatrudniona 
w Urzędzie Gminy Głogówek.  

 

§ 3 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni  
w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny 
otwarcia przedszkola tj. od godziny 8:00 do godziny 13:00, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw  
ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 4 

1. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas 
przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie  
z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Głogówek, w sprawie określenia czasu 
bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
zajęć pobytu dziecka w przedszkolu. 

a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust 2, nie może być wyższa niż 1 zł za 
godzinę zajęć.  

3. Obniża się wysokość opłaty i nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 2 na 
podstawie obowiązującej Uchwały Rady Gminy Głogówek. 

4. Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień 
określonych w ust. 3 zobowiązani są złożyć wniosek i stosowne oświadczenie 
zawierające niezbędne dane do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, do 
dyrektora przedszkola. 

5. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające 
ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje 
porozumienie przedszkolne zawierane między przedszkolem, reprezentowanym 
przez dyrektora przedszkola a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka. 

6. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez 
przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku 
zajęć przedszkolnych prowadzonych przez wychowawcę grupy oraz zapisów 
monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z sali lub z ogrodu 
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przedszkolnego przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby-podmioty sprawujące 
pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inną upoważnioną przez nich osobę. 

7. Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust 2a. 

 

§ 5 

1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. 

2. Do wyliczenia odpłatności za wyżywienie dzieci i nauczycieli przedszkola nie dolicza 
się podatku VAT. 

3. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice 
(opiekunowie prawni) wnoszą w okresach miesięcznych, z góry do 15 –tego każdego 
miesiąca, na podstawie wystawianej przez przedszkole, faktury wewnętrznej. 

4. Szczegółowe zasady wnoszenia odpłatności za żywienie oraz zwroty  
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zawarte są w porozumieniu 
przedszkolnym. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 6 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz 
aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych 
sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, 

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych 
relacjach z dziećmi i dorosłymi, 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, 

7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym  
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń  
w sposób zrozumiały dla innych, 

9) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 
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10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości 
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

2. Do głównych zadań przedszkola należy: 

1) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie  
z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
Przedszkole organizuje i udziela, pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 
dzieckiem oraz w formie: 

 Zajęć specjalistycznych, 

 Korekcyjno-kompensacyjnych, 

 Logopedycznych, 

 Oraz o charakterze terapeutycznym, 

 Porad i konsultacji, 

 Zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) udzielanie pomocy psychologiczno-pelagicznej rodzicom dzieci w formie porad, 
konsultacji i szkoleń.  

3) sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza 
terenem przedszkola,  

4) włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia 
trudności, na jakie natrafiają. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie 
dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju 
dziecka od chwili odkrycia niepełnosprawności do momenty podjęcia nauki w 
szkole. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§ 7 

1. Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor przedszkola, 

2) Rada Pedagogiczna wspólna z Rada Pedagogiczną Szkoły, 

3) Rada Rodziców. 

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które 
nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

 



67 

 

§ 8 

1. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. 

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je 
na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu 
nauczycieli i pracowników samorządowych i urzędników. 

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez prowadzenie ewaluacji 
wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli,  

3) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady 
pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich 
pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie 
informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do 
zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole, 

6) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców 
niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego  
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

7) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola 
zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, 

9) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi  
i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole, 

10)  kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli 
oraz innych pracowników przedszkola,  

11) branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu 
stopnia awansu zawodowego nauczycieli, 

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, 

13) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  
w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych 
pracowników przedszkola, 

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami 
kodeksu pracy, bhp i ppoż., 

15) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego 
działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi, 

16) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie  
z obowiązującym regulaminem, 

17) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 
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18) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi 
uprawnienia zostaną naruszone, 

19) dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego, 

20) ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego 
oddziału, który określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz 
odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę, 

21) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

22) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

23) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

24) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia. 

 

§ 9 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w przedszkolu. 

3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego w rocznym 
planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane są nadzwyczajne 
zebrania rady pedagogicznej. 

4. W zebraniu rady pedagogicznej mogą również brać udział , z głosem doradczym, 
osoby zapraszane przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 
pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie rocznych planów pracy, 

2) przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola i jego zmian, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
w przedszkolu, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających  
do przedszkola, 

5) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, 

6) ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad  szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór w celu 
doskonalenia pracy szkoły lub placówki, 

 

6. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy: 
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1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin 
pracy nauczyciela, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola, 

3) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród  
i innych wyróżnień, 

4) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora, 

5) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną 
kadencję przez organ prowadzący, 

6) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego 
odwołanie nauczyciela od oceny pracy, 

7) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich 
przez dyrektora przedszkola, 

8) opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przed jego 
uchwaleniem przez radę rodziców. 

7. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy: 

1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 
dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze  
w przedszkolu, 

2) wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji 
konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola, 

3) wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia, 

4) wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela, 

5) rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków rady rodziców, dotyczących 
wszystkich spraw przedszkola. 

8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków. 

9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie 
ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 
naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników przedszkola. 

 

§ 10 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola i 
stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków. 

2. W skład rady rodziców wchodzi przedstawiciel wybrany w tajnych wyborach przez 
zebranie rodziców dzieci.  

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 
szkolnym. 
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4. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

5. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści  
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, 
realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych 
wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie 
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 
wychowanków, nauczycieli i rodziców. 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku 
stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 
przedszkola, 

4) opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń, 
organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na terenie przedszkola, 

5) występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką  
z wnioskami o zbadanie działalności przedszkola,  

6) występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami 
dotyczącymi funkcjonowania przedszkola, 

7) wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji 
konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola, 

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin. 

7. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, 
szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy. 

 

§ 11 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania 
kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji 
pomiędzy organami. 

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, 
który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania  
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

 

§ 12 

1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia 
sporu dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) trzech członków rady pedagogicznej, 
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2) trzech członków rady rodziców, 

3) dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji. 

2. Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania. 

3. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu 
prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny). 

  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§ 13 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. 
poz. 7). 

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może 
zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

5. Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na 
wolne miejsca w przedszkolu. 

7. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok 
szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni 
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

8. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej decyduje dyrektor.   

9. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie 
Gminy Głogówek. 

10. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 
w pkt. 9, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu przeprowadza się na 
pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę 
następujące kryteria ustawowe: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
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d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

11. Kryteria w ust  10 mają jednakową wartość. 

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane 
są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.  

13. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, przy czym każde kryterium 
może mieć różną wartość punktową. 

14. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Głogówek są przyjmowani do 
przedszkola na wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów 
zamieszkałych poza obszarem gminy Głogówek przeprowadza się w/w 
postępowanie rekrutacyjne. 

15. Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej  składa się odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola lub 
publicznej szkoły podstawowej. 

16.  Wniosek zawiera: 

a) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 
braku numeru Pesel – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość,   

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata, 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, 

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je 
posiadają, 

e) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli. 

17. We wniosku rodzic wskazuje istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie                    
i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu              
w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-
wychowawczych. Jeżeli przyjęcie dziecka do przedszkola, wymaga przeprowadzenia 
zmian organizacyjnych pracy przedszkola, powodujących dodatkowe skutki 
finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko do przedszkola, po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego. 

18. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata w/w 
kryteria ustawowe, zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 
2013 r. 

19. Do wniosku dołącza się również  dokumenty - oświadczenia, potwierdzające 
spełnianie wymagań przez kandydata, określone przez organ prowadzący, jako 
kryteria dodatkowe. 

20. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
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klauzuli następującej treści: „ jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”.  

21. Komisja rekrutacyjna powoływana jest przez dyrektora przedszkola. Dyrektor 
wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Przewodniczący sporządza 
Regulamin Komisji Rekrutacyjnej. 

22. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego. 

23. Komisja podaje do publiczne widomości listę kandydatów zakwalifikowanych                   
i niezakwalifikowanych do przedszkola.  

24. Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych                              
i nieprzyjętych do przedszkola.  

25. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                              
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 
przedszkola.  

26. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata 
z wnioskiem.  

27. Rodzic może wnieść też odwołanie do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji 
rekrutacyjnej. 

28. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 

29. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi służy skarga do sądu 
administracyjnego. 

30. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są nadal wolne miejsca 
dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

31. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku 
poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzana jest rekrutacja. 

32. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio w/w przepisy. 

33. Dane osobowe kandydatów - przyjętych, zgromadzone w celach rekrutacyjnych oraz 
dokumentacja rekrutacyjna przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu,                  
w której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. 

34. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach rekrutacji 
przechowuje się przez okres roku, chyba, że została wniesiona skarga i postępowanie 
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

35. Od 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  lub 
innej formie wychowania przedszkolnego. 

36. Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3 lat mają prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego. 

 

§ 14 
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1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu 
dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym  
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

1) zalegania z odpłatnością za co najmniej dwa okresy płatnicze, 

2) nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez 14 dni i nie zgłoszenia 
tego faktu do przedszkola, 

3) zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają 
bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów 
prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, specjalistami 
świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, 
logopedyczna i zdrowotną.   

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

 

§ 15 

1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny 
opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący. 
Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę oddziałów, 
liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników 
przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną 
tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych 
przez organ prowadzący przedszkole, a także podaje się, w podziale na stopnie 
awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu 
zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do 
postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe 
terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

 

§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.  

2. Przedszkole jest placówką jednooddziałową. 

3. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od 
potrzeb placówki i realizacji założeń programowych. 

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci. 

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba 
dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust 4. 

6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez 
rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy 
grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru 
dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną 
przez nich osobę. 
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§ 17 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą 
zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na 
wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu 
dziecka w przedszkolu, przy czym: 

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią 
się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), 

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają 
w ogrodzie przedszkolnym , na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry 
i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace 
gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.), 

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 
według wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej 
puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne  
i inne). 

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

4. Na wniosek rodziców i w porozumieniu z dyrektorem przedszkole może 
organizować bezpłatne zajęcia dodatkowe. 

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są: 

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego wraz z 
językiem obcym nowożytnym w zakresie podstawy programowej, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

3) zajęcia  z języka obcego nowożytnego (język mniejszości narodowej niemieckiej) 
innego niż język obcy nowożytny nauczana w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, 

4) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 
nauczania zostaw włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. 

6. Formami działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola są także zajęcia 
edukacyjne z religii. Na wniosek rodziców  przedszkole może organizować naukę 
religii zgodnie  z odrębnymi przepisami.  

7. Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia 
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie 
z potrzebami, zainteresowaniami dzieci. 

8. Obowiązek nauki języków obcych nowożytnych dla dzieci 5-letnich jest 
wprowadzony od 1 września 2015  w ramach podstawy programowej, czyli w trakcie 

pięciu bezpłatnych godzin, które  dzieci spędzają w placówce,  a od 1 września 2017 roku 
obowiązkiem nauki języka obcego nowożytnego objęte są także młodsze dzieci.  
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9. Zmiana ta jest możliwa dzięki nowej podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego i dodaniu nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania 
się językiem obcym nowożytnym”. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest 
przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 
rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, 
a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej. 

10. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą 
przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania 
przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany 
w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. 

11. Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż ustalone przez radę gminy 
(maksymalnie 1 zł za godzinę) w czasie  pobytu dziecka w przedszkolu.  

12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości 
rozwojowych dzieci i wynosi  około 15 minut  do 20 minut dla dzieci 3 i 4-letnich 
oraz 25 minut do  30 minut dla dzieci 5-6 letnich. 

13.  Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy. 

14. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania 
zapewnioną opiekę nauczyciela. 

 

§ 18 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch 
nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań,  
z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej 
nauczyciele, w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały 
okres ich uczęszczania do przedszkola. 

 

§ 19 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

1) 2 sale zajęć, 

2) szatnię dla dzieci, 

3) pomieszczenia gospodarcze, 

4) łazienki i toalety, 

5) pomieszczenie administracyjne, 

6) pomieszczenia kuchenne, 

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  
z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo-rekreacyjnym dostosowanym do 
wieku dzieci. 

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy 
codzienny pobyt dzieci w ogrodzie. 
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4. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku 
niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu  
z organem prowadzącym przedszkole. 

5. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki 
autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne 
przepisy. 

6. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane 

z dyrektorem lub osobą go zastępującą. 

 

§ 20 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy 
i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. 

2. Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali 
przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, 
prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. 

3. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom 
prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców. Upoważnienie 
powinno zawierać imię i nazwisko oraz pesel wskazanej przez rodziców osoby 
upoważnionej i własnoręczny podpis rodzica. 

4. Dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich 
osobę. 

 

§ 21 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu 
innych dzieci i personelu.  

2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola 
dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób  
z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola. 

3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie 
zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc. 

4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice 
przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa lub innych 
zabiegów pielęgniarskich, dziecku przewlekle choremu, w czasie jego pobytu 
w przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz 
z informacją przekazaną dyrektorowi przedszkola i po wyrażeniu zgody przez 
nauczyciela do wykonywania tych czynności pielęgniarskich. 

5. Po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązany jest przedstawić 
nauczycielowi zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność dziecka do pobytu   
w przedszkolu. 
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ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

 

§ 22 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne 
i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nauczyciele zobowiązani są: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną  
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

2) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju, 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4) dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich 
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, 
ras i światopoglądów, 

5) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności 
sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie  
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony 
sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w 
szkole podstawowej” dla rodziców, 

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 

5) zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie 
wycieczek oraz spacerów, 

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, 

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie 
swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach 
doskonalenia zawodowego, 

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę  
o estetykę pomieszczeń, 
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9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć 
indywidualnych, wyrównawczych, 

10) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, 

12) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień  
i uchwał, 

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 
wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych, 

14) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej 
działalności placówki. 

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej 
pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady 
pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowo-oświatowych. 

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków  
i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

3) włączenia ich w działalność przedszkola. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje 
lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków. 

7. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 
przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, 
zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób 
postronnych. 

8. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich 
dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 
zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków. 

9. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić 
dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

10. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności 
zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w § 23 ust. 2. 

11. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 
przez odrębne przepisy. 

12. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wyznaczony 
nauczyciel. 

 

§ 23 

1. W przedszkolu może pracować psycholog, nauczyciel realizujący terapię 
pedagogiczną. Psycholog, terapeuta może być zatrudniony w przedszkolu lub 
oddelegowany do pracy w danym przedszkolu przez rejonową poradnię 
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psychologiczno-pedagogiczną lub nauczyciel zatrudniony w przedszkolu może mieć 
przyznane nadgodziny na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
w danym roku szkolnym po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

2. Psycholog, terapeuta w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice 
wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających 
niepowodzenia w nauce i sprawiających trudności wychowawcze. 

3. W szczególności do zadań psychologa, terapeuty należy: 

1) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych, 
zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy 
wychowawczej, 

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych 
dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych 
stron dzieci, 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

4) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa psychologicznego dla 
rodziców, 

5) prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli, 

6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje każdy 
wychowawca w swojej grupie na bieżąco. 

 

§ 24 

1. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci, których 
rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających 
wady wymowy. W pierwszej kolejności opieką logopedyczną obejmuje się dzieci       
5, 6-letnie. 

2. W szczególności do zadań logopedy należy: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym 
mowy głośnej, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie 
pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, 
we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,  
w zależności od rozpoznanych potrzeb, 

4) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz 
prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy, 

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka, 

6) prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców, 

7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§ 25 

1. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel realizujący gimnastykę korekcyjną, 
który otacza opieką dzieci 5 i 6-letnie, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady postawy, określone przez 
lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę. 

2. W szczególności do zadań nauczyciela rehabilitanta należy: 

1) prowadzenie ćwiczeń indywidualnych i grupowych dla dzieci, w zależności od 
rozpoznanych potrzeb, 

2) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń postawy oraz 
prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających zaburzenie, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
postawy, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka, 

4) prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców, 

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 26 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi zatrudnieni na 
stanowiskach urzędniczych i pomocniczych. 

2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań  
i obowiązków pracowników samorządowych. 

3. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze 
szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy 
poświadczają własnoręcznym podpisem. 

4. Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy. 

 

§ 27 

1. Do podstawowych zadań i obowiązków intendenta należy w szczególności: 

1) opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką, 

2) sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów 
żywnościowych, 

3) prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia 
ustalonych stawek żywieniowych, 

4) dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów 
niezbędnych w placówce, 

5) prowadzenie ścisłej ewidencji środków trwałych, 

6) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

7) pobieranie i rozliczanie zaliczki pobieranej z kasy, 

8) wykonywanie raportów kasowych, 
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9) czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem środków pieniężnych, 

10) prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego 
i HCCP zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora. 

 

§ 28 

1. Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności: 

1) kierowanie pracą kuchni, 

2) przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi, 

3) dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego, 

4) przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP, 

5) codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU, 

6) nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoc kuchenną, 

7) prowadzenie podręcznego magazynu, 

8) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających  
z organizacji pracy przedszkola. 

 

§ 29 

1. Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności: 

1) pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków, 

2) utrzymywanie w czystości kuchni i sprzętu kuchennego, 

3) przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP, 

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających  
z organizacji pracy w przedszkolu.  

 

§ 30 

1. Do podstawowych zadań i obowiązków woźnej należy w szczególności: 

1) utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece oraz naczyń  
i sztućców używanych przez dzieci, 

2) pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym 
dzieciom, 

3) pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności 
samoobsługowych, 

4) pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów, 

5) odpowiedzialność za powierzony sprzęt, 

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających  
z organizacji pracy w przedszkolu. 
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§ 31 

1. Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy nauczycielki należy w 
szczególności: 

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, 
poleconych przez nauczycielkę danego oddziału, 

2) pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć, 

3) wykonywanie innych czynności pomocniczych wynikających z ramowego 
rozkładu dnia, 

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających  
z organizacji pracy w przedszkolu. 

 

§ 35 

1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności : 

1) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających 
bezpieczeństwu dzieci, 

2) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie 
uzasadnionych, 

3) informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających 
bezpieczeństwu dzieci. 

2. Wszyscy pracownicy samorządowi muszą zwracać uwagę na osoby postronne 
przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu 
pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób 
postronnych. 

3. Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników samorządowych 
określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające  
z niniejszego statutu, regulaminu pracy oraz kart stanowiskowych oraz innych 
wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dyrektora przedszkola. 

 

ROZDZIAŁ VI 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

 

§ 36 

1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak : odpowiedni poziom rozwoju 
dziecka, rodzeństwo w przedszkolu, dyrektor przedszkola może przyjąć do 
przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
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3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie 
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania 
obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.  

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej 
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej.  
Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje 
poradnia na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. 

6. Dziecko odroczone realizuje ponownie roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne. 

7. Ustawa o systemie oświaty wprowadza tez zmiany dotyczące zasad odroczenia              
obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. 

8. Odroczenie odbywa się na wniosek rodziców, jednak wniosek o odroczenie 
obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego, 
w którym dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 grudnia. 

9. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już 
rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. 

10. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są 
dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku 
szkolnego, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo 
niepubliczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną. 

11. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, kontynuuje 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

12. Ustawa o systemie oświaty określa zasady wydawania zezwolenia na realizację przez 
dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. 

§ 37 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach 
Dziecka. 

2.     Dziecko ma prawo do: 

1) szacunku i indywidualnego tempa rozwoju, 

2) poszanowania jego godności i wartości, 

3) swobody myśli, sumienia i wyznania, 

4) prosić o to czego chce, ale nie żądać tego, 

5) podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje, 

6) uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez 
przedszkole, 
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7) przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, 

8) zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować, 

9) popełniać błędy i zmieniać zdanie, 

10) odnosić sukcesy, 

11) do swojej prywatności, samotności i niezależności, 

12) do nienaruszalności cielesnej, 

13) do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje 

14) zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione, 

15) do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego, 

16) znać swoje prawa i korzystać z nich, 

17) spokoju i samotności, gdy tego chce, 

18) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą, 

19) wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, 

20) wspólnoty i solidarności w grupie, 

21) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 

22) pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, 

23) doświadczania konsekwencji swojego zachowania. 

3. Dziecko ma obowiązek : 

1) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,  

2) stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych, 

3) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów, 

4) przestrzegać zasad obowiązujących w grupie , 

5) respektować polecenia nauczyciela, 

6) utrzymywać porządek wokół siebie, 

7) sprzątać zabawki po skończonej zabawie, 

8) nie przeszkadzać innym w zabawie, 

9) dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd, 

10) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków, 

11) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom, 

12) szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

13) informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych 

 

§ 38 

1. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
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2. Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

3. Ubezpieczenie NWW jest umową zawarta pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a 
rodzicami. Decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują 
rodzice. Rodzice lub upoważniona przez nich osoba podpisuje umowę 
ubezpieczeniową. 

4. Rodzice podejmując decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej,  mogą upoważnić 
dyrektora przedszkola, aby działał w ich imieniu. 

5. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na 
początku każdego roku szkolnego. 

 

§ 39 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 
rozwoju. 

2. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do: 

1) uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, 
jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na 
temat pracy przedszkola, 

2) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań 
związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, 

3) wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji 
pracy przedszkola, 

4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje 
przedstawicielstwa – radę rodziców, 

5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy 
dydaktycznej i wychowawczej.  

 

§ 40 

1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków 
rodziców, opiekunów prawnych dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, 

3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami 
zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia, 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza 
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

6) kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych  
i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 
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7) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku, 

8) punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział 
w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa, 

9) nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia 
zagraża im samym oraz innym dzieciom, 

10) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka. 

2. Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność 
materialną ponoszą jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone 
mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia. 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 
przedszkolnego są obowiązani do : 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. 

4. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega 
egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  
w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego 
miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu. 

 

§ 41 

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami : 

1) zebrania ogólne,  

2) zebrania grupowe,  

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami  
i specjalistami, 

4) zajęcia otwarte, 

5) wymiana informacji drogą elektroniczną, 

6) imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,  

7) kącik dla rodziców, 

8) spotkania i zebrania rady rodziców. 
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ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 42 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, 
szkolnej, nauczycieli, rodziców, pracowników samorządowych. 

 

§ 43 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się 
zamieszczenie go na stronie internetowej: www.sp-twardawa.pl 

§ 44 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. Organ 
prowadzący przedszkole i szkołę jest zobowiązany zapewnić obsługę administracyjną, w 
tym prawną, obsługę finansową oraz obsługę organizacyjną przedszkola i szkoły. 

 

§ 45 

Zmiany w powyższym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym  
dla jego nadania. 

 

§ 46 

Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 27.08.2015 r. 

 

§ 47 

Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.  

  

Statut wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.11.2017r. nr 11/2017 na 

podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 11 stycznia 

2017r. poz. 59)  

 

ZATWIERDZENIE STATUTU OŚMIOKLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W TWARDAWIE Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 RADA RODZICÓW:………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

PRZEWODNICZĄCY RADY PEDAGOGICZNEJ……………………………………… 

 


