
STATUT 

Szkoły Podstawowej im. Karola Wojty ły w Hucie Mińskiej 

z siedzibą  w Cielechowi źnie 

Rozdział  1 
Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć  w dalszej tre ści Statutu jest mowa bez bli ższego okre ś lenia 0: 

1) Prawie o światowym - nale ży przez to rozumie ć  ustawę  z 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo o światowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

2) Ustawie o systemie o światy - nale ży przez to rozumie ć  ustawę  z 7 wrze śnia 1991 r. 

o systemie o światy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

3) Szkole - nale ży przez to rozumie ć  Szkołę  Podstawową  im. Karola Wojtyły w Hucie 

Mi ń skiej z siedzib ą  w Cielechowi źnie; 

4) rodzicach - nale ży przez to rozumie ć  także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawuj ące pieczę  zastępczą  nad dzieckiem; 

5) nauczycielu - nale ży przez to rozumie ć  także wychowawcę  klasy, oddzia łu lub 

grupy wychowawczej realizuj ącego zadania statutowe szko ły; 

6) wychowawcy - nale ży przez to rozumie ć  nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddzia łów szkoły lub grupę  wychowawczą ; 

7) specjali ście - nale ży przez to rozumie ć  w szczególno ści psychologa, pedagoga, 

logoped ę ; 
8) Dyrektorze - nale ży przez to rozumie ć  dyrektora Szko ły, o której mowa w pkt. 3. 

2. Organem prowadz ącym Szkołę  jest Gmina Mi ń sk Mazowiecki. 
3. Siedzibą  organu prowadz ącego jest Urz ąd Gminy Mi ńsk Mazowiecki; 

ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Miń sk Mazowiecki 
4. Organem sprawuj ącym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator O światy 

w Warszawie. 

1. Nazwa Szkoły brzmi: Szko ła Podstawowa im. Karola Wojty ły w Hucie Mi ń skiej 

z/s w Cielechowi źnie. 
2. Siedzibą  Szkoły jest budynek w Cielechowi źnie la. 

3. Szkoła u żywa pieczęci urzędowych o nast ępującej tre ści: 
1) Szko ła Podstawowa im. Karola Wojty ły w Hucie Mi ńskiej z siedzib ą  

w Cielechowiźnie. 

W Szkole funkcjonuj ą  oddzia ły klas dotychczasowego Gimnazjum im. Karola Wojty ły w Hucie 

Mi ń skiej z/s Cielechowi źnie, a ż  do czasu ca łkowitego ich wygaszenia. 

1. Cykl nauczania w Szkole trwa 8 lat. 

2. W Szkole obowi ązuje pięciodniowy tydzie ń  pracy. 

3. Czas rozpoczynania i ko ńczenia zaj ęć  dydaktycznych oraz przerw i ferii okre ś la 

minister wła ściwy do spraw o światy i wychowania w drodze rozporz ądzenia 

w sprawie organizacji roku szkolnego. 
4. Do realizacji zada ń  statutowych Szko ła zapewnia uczniom mo ż liwość  korzystania z: 

1) pomieszcze ń  do nauki z niezb ędnym wyposa żeniem; 

2) biblioteki; 
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3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

5) zespołu urz ądzeń  sportowych i rekreacyjnych; 
6) pomieszcze ń  sanitarno-higienicznych; 
7) szatni. 

Rozdział  2 
Cele i zadania Szko ły 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikaj ące z przepisów prawa. 
2. Szkoła d ąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, 

osiąganego poprzez harmonijn ą  realizacj ę  zada ń  w zakresie nauczania, kszta łcenia 
umiejętno ści oraz wychowania, z uwzgl ędnieniem zasad bezpiecze ństwa, a tak że 
zasad promocji i ochrony zdrowia oraz w zakresie organizowania wolontariatu. 

3. Spe łnienie celu, o którym mowa w ust. 2 następuje w szczególno ści poprzez: 
1) prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiej ętności wypowiadania si ę , 

czytania i pisania, wykonywania elementarnych dzia ła ń  arytmetycznych, 
posługiwania się  prostymi narz ędziami oraz kszta łtowania nawyków społecznego 
współżycia; 

2) rozwijanie mo ż liwości poznawczych uczniów, tak aby mogli oni przechodzi ć  od 
dziecięcego do bardziej dojrza łego i uporządkowanego rozumienia świata; 

3) rozwijanie i przekszta łcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywacj ę  
świadom ą , 	przygotowuj ącą  do podejmowania zada ń  wymagaj ących 
systematycznego i d łu ższego wysi łku intelektualnego i fizycznego; 

4) rozbudzanie i rozwijanie wra ż liwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego 
indywidualnych zdolno ści twórczych; 

5) wzmacnianie wiary dziecka we w łasne si ły i zdolno ści; 
6) kszta łtowanie potrzeby i umiej ętności dbania o własne cia ło, zdrowie i sprawno ść  

fizyczn ą ; 

7) wyrabianie czujno ści wobec zagro żeń  dla zdrowia fizycznego i psychicznego; 
8) wzmacnianie poczucia to żsamo ści kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej; 
9) stwarzanie warunków do rozwoju wyobra źni i ekspresji werbalnej, plastycznej, 

muzycznej i ruchowej; 
10) stwarzanie mo ż liwości nabywania umiej ętności nawiązywania i utrzymywania 

poprawnych 	kontaktów z 	innymi 	dziećmi, 	dorosłymi 	i 	osobami 
niepełnosprawnymi, przedstawicielami innych narodowo ści i ras; 

11) uwzgl ędnianie indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnienie mu równych szans; 
12) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielno ści, obowi ązkowo ści, 

podejmowania odpowiedzialno ści za siebie i najbli ższe otoczenie; 
13) kszta łtowanie umiej ętno ści dzia łania w rożnych sytuacjach szkolnych 

i pozaszkolnych; uczenie w łaściwych zachowa ń  w stosunku do zwierz ąt 
i otaczaj ącej przyrody; 

14) rozwijanie wra ż liwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwo ści; 
15) współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie dzia łalności 

innowacyjnej. 

4. Organy statutowe Szko ły współpracuj ą  ze sobą  w bieżącym okreś leniu priorytetów 
oraz kierunku pracy i rozwoju Szko ły. 
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Rodzice i nauczyciele, na zasadach okre ś lonych w Statucie, maj ąc na uwadze dobro dzieci, 

współdzia łaj ą  ze sobą  w zakresie wychowania i nauczania, uwzgl ędniaj ąc w szczególno ści 

potrzeby rozwojowe uczniów oraz potrzeby lokalnego ś rodowiska. 

1. Szko ła wspomaga wychowawcz ą  rol ę  rodziny. 

2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szko ła w szczególno ści: 

1) kszta łtuje ś rodowisko wychowawcze sprzyjaj ące realizacji celów i zasad 

okre ś lonych w Prawie o światowym, ustawie o systemie o światy i przepisach 

wykonawczych do tych ustaw, stosownie do warunków i wieku uczniów poprzez: 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, 

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowa ń  uczniów, 

c) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego, 
2) upowszechnia zasady tolerancji, wolno ści sumienia i poczucia sprawiedliwo ści; 

3) kszta łtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego oraz 

przygotowuje do życia w rodzinie, spo łeczno ści lokalnej i pa ństwie; 

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 

5) umo ż liwia uczniom podtrzymanie to żsamości narodowej, etnicznej, j ęzykowej 

i religijnej poprzez udzia ł  w konkursach przedmiotowych, sportowych, 

artystycznych, organizowanych uroczysto ściach szkolnych, pracach samorz ądu 

klasowego i szkolnego; 

6) szanuje indywidualno ść  uczniów i ich prawo do w łasnej oceny rzeczywisto ści; 
7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowan ą  pracę  na rzecz Szko ły 

i społeczno ści lokalnej; 
8) wdra ża do dyscypliny i punktualno ści. 

3. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny b ędący alternatywą  
dla zagro żeń  społecznych m łodego cz łowieka. 

1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szko ła w szczególno ści: 
1) umoż liwia zdobycie wiadomo ści i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa uko ń czenia szko ły podstawowej poprzez: 

a) urozmaicony proces nauczania, 
b) naukę  języka obcego, 
c) komputerowe wspomaganie procesu edukacyjnego, 

d) organizowanie zaj ęć  dydaktyczno-wyrównawczych oraz zaj ęć  dodatkowych, 

2) pomaga przysz łym absolwentom dokona ć  świadomego wyboru kierunku dalszego 

kszta łcenia poprzez: 

a) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe, 

b) rozwijanie zainteresowa ń , 

3) dzia ła w kierunku rozwijania zainteresowa ń  uczniów poprzez organizowanie kó ł  
zainteresowa ń , imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych; 

4) zapewnia wszechstronn ą  pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym i maj ącym 
trudno ści w nauce. 

2. Szkoła zapewnia bezp łatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla 

szko ły podstawowej. 

1. Wykonywanie zada ń  opieku ńczych polega w szczególno ści na: 
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1) promocji i ochronie zdrowia; 

2) ścisłym przestrzeganiu przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy; 

3) respektowaniu zalece ń  poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. 
2. Szko ła sprawuje opiek ę  nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 

moż liwości poprzez: 
1) pomoc materialn ą  oraz do żywianie uczniów; 

2) opiekę  świetlicową ; 

3) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) prowadzenie 	zajęć 	dydaktyczno-wyrównawczych, 	logopedycznych, 
rewalidacyjnych lub innych specjalistycznych; 

5) realizacj ę  zaj ęć  profilaktycznych. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, prowadzone s ą  w oparciu o diagnoz ę  ś rodowiska 

uczniów przeprowadzon ą  przez Szkołę, lekarza, poradni ę  psychologiczno-

pedagogiczn ą  oraz w miarę  posiadanych środków. 
10 

1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebuj ą  
pomocy i wsparcia, Szko ła zapewnia w szczególno ści: 

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczn ą , 
2) konsultacje i pomoc merytoryczn ą  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

specjalistycznej, 

3) pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego, w tym GOPS-u, MOPS-u i innych. 

1. Opiekę  nad uczniami przebywaj ącymi w Szkole sprawują : 
1) podczas zaj ęć  edukacyjnych - nauczyciele prowadz ący te zaj ęcia; 
2) podczas przerw mi ędzylekcyjnych - nauczyciele pe łniący dyżury. 

2. Opiekę  nad uczniami podczas zaj ęć  poza terenem Szko ły, w tym w trakcie 
wycieczek organizowanych przez szko łę, sprawuj ą  wyznaczeni nauczyciele oraz, za 
zgod ą  Dyrektora, inne osoby doros łe, w szczególno ści rodzice. 

* 12 
Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzgl ędniając tygodniowy rozkład zaj ęć  
i moż liwości kadrowe. 
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1. Obowi ązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych okre ś lają  odrębne przepisy. 
2. Szczegó łowe zasady organizacyjno-porz ądkowe wycieczek szkolnych okre ś la 

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych, który ustala Dyrektor Szko ły. 
3. Zasady korzystania z bazy sportowej oraz pomieszcze ń  i urz ądzeń  Szkoły okre ś la 

Dyrektor w drodze regulaminu. 
14 

1. Uczniowi przys ługuje prawo do pomocy materialnej ze ś rodków przeznaczonych na 
ten cel w bud żecie pa ństwa lub bud żecie właściwej jednostki samorz ądu 
terytorialnego. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia ró żnic w dostępie do 
edukacji, umo ż liwienia pokonywania barier dost ępu do edukacji wynikaj ących 

z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a tak że wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Indywidualne formy opieki nad uczniami polegaj ą  w szczególno ści na: 
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1) udzielaniu, w miarę  moż liwości finansowych Szko ły, dora źnej lub sta łej pomocy 

materialnej oraz wyst ępowanie z wnioskami do GOPS- u, fundacji lub innych 

instytucji; 

2) wspomaganie mo ż liwości korzystania z pomocy poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 
3) objęciu zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub korekcyjno-kompensacyjnymi. 

4. Pomoc finansow ą, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, przyznaje si ę  na zasadach 

okreś lonych w odrębnych przepisach. 

„5 

1. Ka żdy oddzia ł  powierza się  szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

uczących w tym oddziale. 
2. W miarę  możliwo ści organizacyjnych Szko ły, celem zapewnienia ci ągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczno ści, wychowawca prowadzi oddzia ł  powierzony jego 

opiece przez etap edukacyjny, obejmuj ący odpowiednio: 
1) wychowanie przedszkolne lub grup ę  przedszkoln ą ; 

2) klasy l-III szko ły podstawowej; 

3) klasy IV-VIII szko ły podstawowej. 

3. Decyzj ę  w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
4. Dyrektor mo że dokona ć  zmiany na stanowisku wychowawcy: 

1) z urz ędu na wskutek d ługotrwa łej choroby, usprawiedliwionej nieobecno ści 
wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych Szko ły; 

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej bezwzgl ędnej większości rodziców uczniów 
danego oddzia łu lub wniosek Samorządu Uczniowskiego. 

S. Wnioski, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3, nie s ą  dla Dyrektora wi ążące. 
6. O sposobie ich za łatwienia Dyrektor informuje wnioskodawc ę  w terminie 14 dni. 

Rozdział  3 
Organy Szkoły i ich kompetencje 
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1. Szkołą  kieruje Dyrektor. 
2. W szkole dzia ła Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorz ąd Uczniowski. 
3. Dzia łające organy w Szkole wzajemnie informuj ą  się  o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej dzia łalności. 
4. Organy, o których mowa w ust. 2 wspó łdzia łają  poprzez wymian ę  informacji 

o dzia łaniach i decyzjach. Poszczególne organy Szko ły mogą  zaprasza ć  się  wzajemnie 

na planowane lub dora źne zebrania w celu wymiany pogl ądów. 
S. Wymian ę  informacji o podejmowanych i planowanych dzia łaniach i decyzjach 

organizuje Dyrektor Szko ły. 
17 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwo łuje z niego organ prowadz ący Szkołę . 
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, okre ś lają  odrębne przepisy. 
3. Dyrektor kieruje Szko łą  i reprezentuje j ą  na zewn ątrz. 

18 
1. Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i monitoruje prac ę  Szko ły. 
2. Dyrektor sprawuje opiek ę  nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne dzia łania prozdrowotne, w szczególno ści zabiega 



o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zada ń  dydaktycznych, 

wychowawczych i opieku ńczych Szko ły. 

3. Do zada ń  Dyrektora nale ży w szczególności: 

1) w zakresie spraw bezpo średnio związanych z dzia łalnością  podstawową  Szkoły: 

a) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szko ły lub 

przenoszenia ich do innych klas lub oddzia łów, 

b) kontrolowanie spe łniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji 

administracyjnych w zakresie udzielania zezwolenia na indywidualny program lub 

tok nauki, na realizacj ę  obowiązku szkolnego poza Szko łą, a także 

przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego, 

c) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednich 

warunków kszta łcenia, wychowania i opieki dla dzieci i m łodzie ży, 

d) odpowiedzialność  za realizacj ę  zalece ń  wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kszta łcenia specjalnego ucznia, 
e) kontrolowanie przestrzegania postanowie ń  Statutu w sprawie rodzaju nagród 

i kar stosowanych wobec uczniów, 

f) występowanie do Mazowieckiego Kuratora O światy w Warszawie z wnioskiem 

o przeniesienie ucznia do innej szko ły, 
g) podejmowanie decyzji w sprawach zwalniania uczniów z wykonywania 

okre ś lonych ćwiczeń  fizycznych albo realizacji zaj ęć  wychowania fizycznego, zaj ęć  
komputerowych, informatyki, drugiego j ęzyka obcego, 

h) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odr ębnymi 

przepisami, 

i) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach okre ś lonych w odrębnych 

przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli 

i prowadzenie stosownej dokumentacji, 
j) realizowanie zada ń  związanych z awansem zawodowym i ocen ą  pracy nauczycieli 

na zasadach okre ś lonych odrębnymi przepisami, 
k) przedstawianie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia w szczególno ści wyników 

klasyfikacji i promocji uczniów, 

1) realizowanie uchwa ł  Rady Pedagogicznej, podj ętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, o ile są  zgodne z przepisami prawa, 

m) wspó łdziałanie ze szko łami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 
n) stwarzanie warunków do dzia łania w szkole: wolontariuszy, stowarzysze ń  

i innych organizacji, w szczególno ści organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest dzia łalność  wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

dzia łalności dydaktycznej, wychowawczej i opieku ńczej Szko ły, 

o) realizowanie pozosta łych zada ń  wynikających z odrębnych przepisów; 

2) w zakresie spraw organizacyjnych: 
a) opracowanie arkusza organizacji Szko ły, 

b) dopuszczenie do realizacji szkolnego zestawu programów oraz podr ęczników po 

zaopiniowaniu przez Rad ę  Pedagogiczn ą  i Radę  Rodziców, 
c) ustalenie tygodniowego rozk ładu zaj ęć , 

d) okreś lenie dni dodatkowo wolnych od zaj ęć  dydaktycznych, 

e) przygotowywanie projektu planu pracy Szko ły, 
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f) okre ś lenie, po zasi ęgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, regulaminu pe łnienia 

dyżurów nauczycielskich, regulaminu organizacji wycieczek szkolnych, zasad 

korzystania z bazy sportowej oraz pomieszcze ń  i urządzeń  szkolnych; 

4) w zakresie spraw finansowych: 

a) opracowywanie projektu planu finansowego Szko ły i jego zmian, 

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców, 
c) realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie okre ś lonymi w nim 

środkami i ponoszenie odpowiedzialno ści za ich prawid łowe wykorzystanie, 

stosownie do przepisów okre ś lających zasady gospodarki finansowej szkó ł; 

5) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych: 

a) sprawowanie nadzoru nad dzia łalno ścią  administracyjno-gospodarcz ą  Szkoły, 

b) organizowanie wyposa żenia w środki dydaktyczne i sprz ęt szkolny, 

c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szko ły, 
d) nadzorowanie w ła ściwego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów oraz prawid łowego wykorzystywania druków 

szkolnych, 

e) organizowanie przegl ądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych, 
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji maj ątku szkolnego; 

6) w zakresie spraw bhp, porz ądkowych i podobnych: 
a) zapewnienie bezpiecze ństwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj ęć  

organizowanych przez Szko łę , 

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole 
porz ądku oraz dba łości o czysto ść  i estetykę , 

c) wykonywanie zada ń  dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej 
i powszechnej samoobrony. 

4. Obsługę  administracyjn ą, finansową  i organizacyjn ą  szko ły zapewnia Gminny Zespó ł  
Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkó ł  w Urz ędzie Gminy Mi ń sk Mazowiecki. 

„9 

1. Dyrektor jest kierownikiem zak ładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli, 

specjalistów oraz pracowników nieb ęd ących nauczycielami. 
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególno ści wykonuje zadania, 

o których mowa w art. 68 ust. 5 Prawa o światowego. 
3. Dyrektor wspó łdziała z zakładowymi organizacjami zwi ązkowymi w zakresie 

ustalonym odrębnymi przepisami. 

20 

1. Dyrektor jest Przewodnicz ącym Rady Pedagogicznej Szko ły. 
2. Zadania zwi ązane z pełnieniem funkcji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb ich realizacji 

okre ś lają  postanowienia regulaminu dzia łalności Rady Pedagogicznej. 
21 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddzia łów tworzone jest stanowisko 
wicedyrektora. 

1. Dyrektor powierza stanowisko Wicedyrektora i odwo łuje z niego, po zasi ęgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadz ącego. 
2. Zakres zada ń  i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor szko ły. 

22 
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1. W Szkole dzia ła Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szko ły 

w zakresie realizacji jej statutowych zada ń  dotyczących kszta łcenia, wychowania 

i opieki. 

2. Rada pedagogiczna uchwa ł a regulamin swojej dzia łalności, który musi być  zgodny 

z przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodz ą  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

4. W zebraniach rady pedagogicznej mog ą  bra ć  udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodnicz ącego, za zgod ą  lub na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzysze ń  i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność  wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia łalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opieku ńczej szko ły. 
S. Obecność  nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowi ązkowa. 

6. Członkowie rady usprawiedliwiaj ą  swoją  nieobecność  na zebraniu rady jej 

przewodnicz ącemu. 
7. Nieusprawiedliwioną  nieobecność  członka rady na jej zebraniu nale ży traktowa ć  jako 

nieobecność  w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
8. Do kompetencji stanowi ących rady pedagogicznej nale ży: 

1) zatwierdzanie planów pracy szko ły; 

2) podejmowanie uchwa ł  w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwa ł  w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez rad ę  rodziców; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko ły; 

5) podejmowanie uchwa ł  w sprawach skre ś lenia z listy uczniów; 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szko łą  przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu 
doskonalenia pracy szko ły. 

9. Rada pedagogiczna mo że wystąpić  z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególno ści: 

1) organizacj ę  pracy szko ły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozk ład zaj ęć  edukacyjnych; 
2) projekt planu finansowego szko ły; 
3) wnioski dyrektora szko ły o przyznanie nauczycielom odznacze ń , nagród i innych 

wyró żnień ; 

4) propozycje dyrektora szko ły w sprawach przydzia łu nauczycielom sta łych prac i 
zaj ęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p łatnych zaj ęć  
dydaktycznych, wychowawczych i opieku ńczych; 

5) podjęcie dzia łalność  na terenie stowarzysze ń  i innych organizacji, których celem 
statutowym jest dzia łalność  wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opieku ńczej szkoły; 

11. Członkowie rady pedagogicznej s ą  zobowi ązani do nieujawniania poruszanych na 
posiedzeniach spraw, które mog ą  narusza ć  dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, 
a także nauczycieli i innych pracowników szko ły. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej s ą  protoko łowane. 

13. Uchwały Rady Pedagogicznej s ą  podejmowane zwykłą  większością  głosów 

w obecno ści co najmniej połowy jej cz łonków. 

14. Osoby biorące udzia ł  w zebraniu Rady Pedagogicznej s ą  zobowiązane do 
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mog ą  



narusza ć  dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak że nauczycieli i innych 

pracowników Szko ły. 

23 
1. W Szkole dzia ła Rada Rodziców, która reprezentuje ogó ł  rodziców uczniów. 
2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki dzia łania Rady Rodziców oraz stale 

współpracuje z nią  osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

24 
1. Rada Rodziców mo że występowa ć  do Dyrektora i innych organów Szko ły, organu 

prowadz ącego oraz organu sprawuj ącego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach szko ły, a w szczególno ści: 

1) w sprawie utworzenia Rady Szko ły; 

2) oceny pracy nauczyciela; 
3) wewn ątrzszkolnego oceniania; 
4) szkolnego zestawu programów oraz podr ęczników. 
2. Rada Rodziców podejmuje dzia łania, które polegaj ą  w szczególności na: 

1) udzielaniu pomocy Samorz ądowi Uczniowskiemu; 

2) dzia łaniu na rzecz sta łej poprawy bazy; 
3) pozyskiwaniu środków finansowych na zadania okre ś lone w regulaminie Rady 

Rodziców; 
4) współdecydowaniu o formach pomocy uczniom. 

25 
1. W Szkole dzia ła Samorząd Uczniowski reprezentuj ący wszystkich uczniów Szko ły. 
2. Organy Samorz ądu Uczniowskiego są  jedynymi reprezentantami uczniów Szko ły. 
3. Dyrektor zapewnia organom Samorz ądu Uczniowskiego organizacyjne, w tym 

lokalowe warunki dzia łania oraz stale wspó łpracuje z tymi organami poprzez 
opiekuna Samorz ądu. 

* 26 
1. Zasady wybierania i dzia łania organów Samorz ądu Uczniowskiego okre ś la regulamin 

Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogó ł  uczniów w głosowaniu tajnym 

i powszechnym. 
2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu 

Samorządu Uczniowskiego. 
27 

1. Samorząd Uczniowski mo że przedstawia ć  Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szko ły wynikające z odrębnych przepisów, 

a w szczególno ści dotycz ących podstawowych praw uczniów. 
2. Samorząd Uczniowski ponadto: 

1) mo że występowa ć  z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szko ły; 

2) współuczestniczy w tworzeniu: 
a) programu wychowawczo-profilaktycznego, 

b) zasad wewn ątrzszkolnego oceniania uczniów; 
3) na pro śbę  Dyrektora wyra ża opinię  o pracy nauczyciela; 
4) występuje w sprawach okre ś lonych w Statucie. 

28 
Spory mi ędzy organami Szko ły rozpatrywane s ą  na terenie Szko ły z zachowaniem zasady 
obiektywizmu. 



29 

1. Spory mi ędzy organami Szko ły (z wyj ątkiem, gdy stron ą  sporu jest Dyrektor) 

rozwiązuje Dyrektor Szko ły. 

2. Rozstrzygni ęcie sporu, o którym mowa w ust. 1, odbywa si ę  na wniosek 

zainteresowanych organów. 

3. O sposobie rozstrzygni ęcia sporu Dyrektor informuje zainteresowane organy 

na pi śmie, nie później niż  w ciągu 14 dni od dnia z łożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 2. 

*30 
1. Spory między Dyrektorem a Rad ą  Rodziców oraz mi ędzy Dyrektorem a Samorz ądem 

Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna. 

2. Spory pomi ędzy Dyrektorem a Rad ą  Pedagogiczn ą  rozpatruje w zale żności od zakresu 

kompetencji organ prowadz ący Szkołę  lub Kurator O światy. 

*31 
Ze wszystkich spotka ń , zebra ń , rozmów, które odbywa ły się  w czasie rozwi ązywania sporu, 

sporządza si ę  protokó ł  lub notatki służbowe, które przechowuje si ę  w dokumentacji Szko ły. 

Rozdział  4 
Organizacja pracy Szko ły 

* 32 
1. Podstawę  organizacji pracy Szko ły w danym roku szkolnym stanowi ą : 

1) plan pracy Szko ły; 

2) arkusz organizacji Szko ły; 
3) tygodniowy rozkład zajęć . 

3. Dzia łalność  edukacyjna szko ły jest okre ś lana przez: 
1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podr ęczników, który uwzgl ędniając 

wymiar wychowawczy, obejmuje ca łość  działa ń  Szkoły z punktu widzenia 
dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób ca łościowy 
wszystkie tre ści i dzia łania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

realizowane przez wszystkich nauczycieli. 

* 33 
1. Podstawową  jednostką  organizacyjn ą  Szkoły jest oddzia ł  złożony z uczniów, którzy 

wjednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz ą  się  wszystkich 

obowi ązkowych zaj ęć  edukacyjnych zgodnie z odpowiednim ramowym planem 

nauczania oraz zestawem programów nauczania dla danej klasy i danego typu, 
dopuszczonych do u żytku szkolnego. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna by ć  większa ni ż  25 uczniów. 
3. Grupy wiekowe uczniów w klasach l-III Szko ły Podstawowej s ą  prowadzone 

w oddzia łach liczących nie wi ęcej ni ż  25 dzieci lub uczniów, z zastrze żeniem wyj ątków 

okre ś lonych w Prawie o światowym. 

4. W Szkole, w razie potrzeby, mog ą  być  zorganizowane oddzia ły integracyjne, specjalne 

albo klasy terapeutyczne wed ług zasad okre ś lonych w odrębnych przepisach. 

* 34 
1. Szkoła przeprowadza rekrutacj ę  uczniów w oparciu o powszechn ą  dostępność . 

Przyjmowanie uczniów do Szko ły odbywa się  na zasadach okre ś lonych w odrębnych 
przepisach. 

2. Do Szkoły mogą  uczęszcza ć  uczniowie którzy w danym roku kalendarzowym ko ńczą  7 lat. 
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3. Na wniosek rodziców nauk ę  w szkole podstawowej mo że także rozpocząć  dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym ko ńczy 6 lat, je żeli: 

1) korzysta ło z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzaj ącym rok szkolny, w 

którym ma rozpocz ąć  naukę  w szkole podstawowej, albo 

2) posiada opinię  o mo ż liwości rozpocz ęcia nauki w szkole podstawowej, wydan ą  przez 

poradni ę  psychologiczno-pedagogiczn ą . 

4. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kszta łcenia specjalnego przez poradni ę  
psychologiczno-pedagogiczn ą  rozpocz ęcie spe łniania obowiązku szkolnego może być  
odroczone do ko ńca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 9 lat. 

35 
Rok szkolny dzieli si ę  na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpocz ęcia roku szkolnego 

do pierwszego pi ątku po 31 stycznia, a drugi do ostatniego dnia zaj ęć  przed fenami letnimi. 

36 
1. Podstawową  formą  pracy Szko ły Podstawowej s ą  zajęcia edukacyjne prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Uczniowie uczęszczaj ą  na zaj ęcia edukacyjne w systemie dwuzmianowym. 

3. W czasie trwania zaj ęć  dydaktycznych organizuje si ę  przerwy międzylekcyjne 

dziesięciominutowe oraz tzw. du żą  przerwę  piętnastominutową . 

Rozdzia ł  S 

Organizacja biblioteki szkolnej 
37 

1. Biblioteka szkolna jest pracowni ą  Szkoły, służącą  realizacji potrzeb i zainteresowa ń  
uczniów, zada ń  edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej w śród rodziców oraz w miar ę  moż liwości 

wiedzy o regionie. 

2. W bibliotece szkolnej gromadzone s ą  podręczniki, materia ły edukacyjne, materia ły 

ćwiczeniowe i inne materia ły biblioteczne. Czynno ści zwi ązane z zakupem do 

biblioteki szkolnej podręczników, materia łów edukacyjnych, materia łów 

ćwiczeniowych i innych materia łów bibliotecznych oraz czynno ści zwi ązane 

z gospodarowaniem tymi podr ęcznikami i materia łami wykonuje Dyrektor Szko ły. 

3. Z biblioteki mog ą  korzysta ć : 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele i inni pracownicy Szko ły; 

3) rodzice uczniów; 

4) inne osoby za zgod ą  Dyrektora. 

4. Status u żytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencj ę  
u żytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

S. Do zakresu dzia łania nauczyciela bibliotekarza w szczególno ści nale ży: 

1) udostępnianie ksi ążek i innych ź ródeł  informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porz ądkowania i wykorzystywania 

informacji z ró żnych ź ródeł  oraz efektywnego pos ługiwania się  technologią  
informacyjn ą ; 

3) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów; 

4) prowadzenie katalogów bibliotecznych; 

5) rozbudzanie zainteresowa ń  czytelniczych i popularyzowanie warto ściowej 

literatury; 

6) egzekwowanie zwrotu ksi ążek; 
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7) współpraca z nauczycielami poszczególnych zaj ęć  edukacyjnych; 

8) nawiązanie i prowadzenie wspó łpracy z biblioteką  publiczn ą ; 

9) propagowanie ró żnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki 

literackie); 

10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa 
poszczególnych klas; 

11) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

12) okre ś lenie godzin wypożyczania ksi ążek. 

6. Biblioteka jest czynna w ka żdym dniu zaj ęć  szkolnych. Godziny pracy biblioteki, 

mierzone 	w 	godzinach 	zegarowych, 	ustala 	Dyrektor, 	dostosowuj ąc 

je do tygodniowego rozk ładu zaj ęć, w szczególno ści w sposób umoż liwiający dost ę p 

do jej zbiorów podczas zaj ęć  lekcyjnych i po ich zako ńczeniu. 

7. Szczegó łowe zasady korzystania z biblioteki okre ś la Regulamin biblioteki szkolnej. 

38 
1. Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa 

się  poprzez: 

1) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzacj ę  oraz 

udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej; 

2) wymianę  materia łów informacyjnych mi ędzy biblioteką  a innymi bibliotekami 

i oś rodkami informacji; 

3) informowanie u żytkowników o zbiorach w warsztacie informacyjnym, dniach 

i godzinach otwarcia najbli ższych bibliotek, zach ęcanie do korzystania z nich; 
4) uzyskiwanie, upowszechnianie materia łów informacyjnych i reklamowych oraz 

zach ęcanie uczniów do udzia łu w imprezach czytelniczych przygotowywanych 
przez ró żne instytucje kultury i organizacje spo łeczne. 

39 
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podr ęcznika, materia łu 

edukacyjnego lub innego materia łu bibliotecznego Szko ła może żąda ć  od rodziców 

ucznia zwrotu kosztów ich zakupu zgodnie z odr ębnymi przepisami. 
2. Gospodarowanie podręcznikami i materia łami edukacyjnymi reguluj ą  odrębne 

przepisy. 

Rozdzia ł  6 
Świetlica i do żywianie 

40 
1. Dla uczniów, którzy musz ą  przebywa ć  d łu żej w Szkole, w szczególno ści ze względu na 

czas pracy rodziców, na wniosek rodziców, organizacj ę  dojazdu do szko ły albo inne 

okoliczno ści wymagające zapewnienia opieki w Szkole, Szko ła organizuje zaj ęcia 

świetlicowe. 

2. Czas zaj ęć  świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych. 

3. Na zaj ęciach świetlicowych pod opiek ą  jednego nauczyciela nie mo że pozostawa ć  
więcej ni ż  25 uczniów. 

4. Świetlica zapewnia zaj ęcia świetlicowe uwzgl ędniające potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci i m łodzie ży, a także ich mo ż liwości psychofizyczne, w szczególno ści 
zajęcia rozwijaj ące zainteresowania uczniów, zaj ęcia zapewniaj ące prawid łowy 

rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 
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5. Planowanie pracy, organizacja i dobór form zaj ęć  należą  do kompetencji nauczycieli 
wychowawców grup wychowawczych, którzy swoj ą  pracę  odpowiednio dokumentuj ą  
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Szczegó łowe zadania i organizacj ę  pracy świetlicy szkolnej okre ś la regulamin. 

4" 

1. W celu zapewnienia prawid łowej realizacji zada ń  opieku ńczych, w szczególno ści 

wspierania prawid łowego rozwoju uczniów, Szko ła organizuje do żywianie. 

2. Korzystanie z posi łków odbywa si ę  na zasadach ustalonych przez Dyrektora 

w porozumieniu z organem prowadz ącym. 

Rozdział  7 
Szczególne warunki organizowania kszta łcenia, wychowania i opieki. Pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna 
42 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) oraz 

nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczn ą . 
2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie 

rozwoju psychicznego i efektywno ści uczenia si ę, w szczególno ści przez 

wyrównywanie oraz korygowanie trudno ści w opanowaniu podstawy programowej 

i eliminowanie przyczyn przejawów zaburze ń , w tym zaburze ń  zachowania. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 
oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu jego mo ż liwości psychofizycznych, wynikaj ących w szczególno ści: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania spo łecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem spo łecznym; 
4) ze szczególnych uzdolnie ń ; 
5) ze specyficznych trudno ści w uczeniu si ę ; 

6) z zaburze ń  komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlek łej; 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
9) z niepowodze ń  edukacyjnych; 
10) z zaniedba ń  środowiskowych zwi ązanych z sytuacj ą  bytową  ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 
11) z trudno ści adaptacyjnych zwi ązanych z ró żnicami kulturowymi lub ze zmian ą  

środowiska edukacyjnego, w tym zwi ązanych z wcze śniejszym kszta łceniem 
za granic ą . 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu ich w rozwi ązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiej ętno ści wychowawczych w celu zwi ększania 
efektywno ści ich dzia ła ń . 

*43 
1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjali ści prowadzą  dzia łania mające na celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo ż liwości 

psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowa ń  i uzdolnie ń, oraz 

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym wsparcia zwi ązanego 
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z rozwijaniem zainteresowa ń  i uzdolnień  uczniów oraz doradztwo edukacyjno-

zawodowe; 

2) rozpoznanie trudno ści dydaktyczno-wychowawczych lub zaburze ń  zachowania 

uczniów oraz zaplanowanie formy wsparcia, zale żnie od potrzeb i moż liwości oraz 

za zgod ą  rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub wskazanie do diagnozy 

w poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
3) uzyskiwanie informacji od rodziców na temat nieprawid łowości rozwojowych ich 

dzieci lub problemów wychowawczych orz zapoznanie pozosta łych nauczycieli 

uczących i wychowawców z wynikami bada ń  dostarczonych przez rodziców; 

4) dostosowanie wymaga ń  edukacyjnych do mo ż liwości ucznia i uwzgl ędnianie ich 

przy ocenianiu, adekwatnie do stwierdzonych trudno ści u ucznia. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjali ści prowadz ą  w szczególno ści obserwacj ę  
pedagogiczn ą, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, maj ącą  na celu rozpoznanie 

u uczniów: 

1) trudno ści w uczeniu si ę , w tym - w przypadku uczniów klas l-III ryzyka wyst ąpienia 

specyficznych trudno ści w uczeniu si ę , 

2) szczególnych uzdolnie ń . 

44 
1. W przypadku stwierdzenia, że ucze ń  ze wzgl ędu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga obj ęcia pomocą  psychologiczno-pedagogiczn ą, odpowiednio 

nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezw łocznie udziela uczniowi tej pomocy 
w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym wychowawc ę  klasy lub Dyrektora Szko ły. 

2. Wychowawca oddzia łu, Dyrektor Szko ły lub inna wyznaczona przez Dyrektora osoba 

planuj ą  i koordynuj ą  udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym ustalaj ą  formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy b ęd ą  realizowane. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, planuj ąc udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, wspó łpracują  z rodzicami ucznia oraz - w zale żności 

od potrzeb- z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, prowadz ącymi 
zaj ęcia z uczniem, poradni ą  lub innymi osobami. 

4. W przypadku, gdy ucze ń  był  objęty pomocą  psychologiczno-pedagogiczn ą  w Szkole, 

przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się  wnioski dotycz ące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji 
przebiegu nauczania. 

S. Przepisy ust. 1-4 stosuje si ę  odpowiednio do uczniów posiadaj ących orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego obowi ązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opini ę  
poradni, z tym, że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzgl ędnia się  także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

45 
1. W przypadku ucznia posiadaj ącego orzeczenie o potrzebie kszta łcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym ustalenie dla ucznia form, okresu oraz wymiaru godzin udzielania tej pomocy, 

jest zadaniem zespo łu, który opracowuje dla ucznia indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny. 
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2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej usta ł a Dyrektor Szko ły, biorąc pod uwagę  wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą  być  przeznaczone na realizacj ę  tych form. 
46 

1. O potrzebie obj ęcia ucznia pomocą  psychologiczno-pedagogiczn ą  informuje si ę  
rodziców ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą  realizowane, Dyrektor Szko ły niezwłocznie informuje pisemnie 
rodziców ucznia, 

2. Nauczyciele, wychowawcy i specjali ści udzielaj ący uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadz ą  dokumentacj ę  zgodnie z odrębnymi przepisami. 

47 
1. Warunki organizowania kszta łcenia, wychowania i opieki dla dzieci i m łodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych spo łecznie i zagro żonych niedostosowaniem 

społecznym zapewnia Dyrektor Szko ły, który w okre ś lonych przepisami przypadkach 
zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadaj ących kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej, specjalistów lub asystenta (w przypadku klas l-III szko ły podstawowej) lub 
pomoc nauczyciela, z uwzgl ędnieniem realizacji zalece ń  zawartych w orzeczeniu 
o potrzebie kszta łcenia specjalnego. 

2. Dyrektor Szko ły, uwzględniaj ąc indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
moż liwości psychofizyczne uczniów niepe łnosprawnych, niedostosowanych 
spo łecznie oraz zagro żonych niedostosowaniem spo łecznym, wyznacza zaj ęcia 
edukacyjne oraz zintegrowane dzia łania i zaj ęcia, okre ś lone w programie, 

realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli wymienionych w ust. 
1 lub w których nauczyciele ci uczestnicz ą . 

3. Specjali ści i pomoc nauczyciela, o których mowa w ust. 1, realizuj ą  zadania 
wyznaczone przez Dyrektora Szko ły. 

4. Szczegó łowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz warunki organizowania kszta łcenia, wychowania i opieki dla dzieci i m łodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych spo łecznie i zagro żonych niedostosowaniem  

społecznym okre ś lają  odrębne przepisy. 

Rozdział  8 
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewn ątrzszkol nego uczniów 

48 
1. Ogólne cele oceniania: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osi ągnięć  edukacyjnych i jego zachowaniu 
oraz o post ępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych post ępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji 
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia; 

5) umoż liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewn ątrzszkolne obejmuje: 
1) formu łowanie przez nauczycieli wymaga ń  edukacyjnych niezb ędnych do uzyskania 

poszczególnych ś ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi ązkowych 
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i dodatkowych zaj ęć  edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców 

/prawnych opiekunów, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) śródroczne klasyfikowanie i bie żące ocenianie, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich 

poprawiania oraz sposobach informowania uczniów i rodziców/prawnych 
opiekunów. 

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

5. W elektronicznym dzienniku lekcyjnym na stronie przeznaczonej dla danych zaj ęć  
edukacyjnych zapisywane s ą  bieżące oceny uczniów, przewidywane oceny 

semestralne i roczne, semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne. 
6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymuje ucze ń  i jego rodzice 

/prawni opiekunowie/ do wgl ądu. Kryteria oceny pracy s ą  podane do wiadomo ści 

uczniom. Prace te przechowywane s ą  do końca roku szkolnego. 
7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów we wrze śniu ka żdego roku szkolnego 

zapoznaj ą  uczniów, a wychowawca ich rodziców /prawnych opiekunów/ z zasadami 
i formami oceniania, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, 

warunkach i trybie uzyskania wy ższej ni ż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zaj ęć  edukacyjnych oraz aktualnym 
Rozporządzeniem Ministra w łaściwego do spraw o światy dotycz ącym warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Rodzice /prawni 
opiekunowie/ po świadczaj ą  fakt zapoznania si ę  z w/w w protokole zebrania 

rodziców, który przechowywany jest w dokumentacji wychowawcy klasowego. 
8. Wychowawca informuje uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/ o warunkach, 

sposobie i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wy ższej ni ż  
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

49 
1. Przy wystawianiu ocen ś ródrocznych nauczyciele pos ługują  się  średni ą  wa żoną . 

Ocena roczna wystawiana jest jako ś rednia arytmetyczna średnich ś ródrocznych. Aby 

ucze ń  uzyska ł  ocenę  roczn ą  wyższą  niż  stopie ń  niedostateczny, musi uzyska ć  w II 
semestrze ś redni ą  wa żon ą  co najmniej 1,51. 

2. Kryteria ocen klasyfikacyjnych ś ródrocznych i rocznych: 
1) Pocz ąwszy od klasy 4 oceny ustala si ę  obliczając średni ą  ocen cz ąstkowych 

w stopniach wg skali: 

Stopien 
Średnia ocen cz ąstkowych! 

semestralnych 

stopie ń  celujący /6,ł- cel (5,51-6,00) 

stopień  bardzo dobry /5,"- bdb (4,51-5,50) 

stopie ń  dobry /4/- db (3,51-4,50) 

stopie ń  dostateczny /3/- dst (2,51-3,50) 

stopień  dopuszczaj ący /2/- dop (1,51-2,50) 

stopie ń  niedostateczny Ii,"- ndst (1,00-1,50) 

3. Ustalaj ąc ocen ę  ś ródroczn ą, nauczyciel bierze pod uwag ę  oceny cz ąstkowe 

z poszczególnych form aktywno ści wed ług ustalonych wag. Średnia wa żona obliczana 
jest wed ług wzoru: 
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Suma iloczynów ( ocena x waga)/suma iloczynów (suma ocen x waga). 
4. Ucze ń  otrzymuje roczn ą  ocen ę  celującą, jeżeli spełni jedno z dwóch kryteriów: 

1) uzyska ł  ś redni ą  co najmniej 5,51, 
2) uzyska ł  ś redni ą  na ocen ę  bardzo dobrą  i, reprezentuj ąc szkołę , zosta ł  finalistą, 

laureatem, uzyska ł  wyró żnienie albo 	zaj ął  miejsca 1-3 w konkursach rangi 
powiatowej i wy ższej, a w przypadku zawodów sportowych uzyska ł  kwalifikacje 
do zawodów rangi wyższej ni ż  powiatowa. 

5. Laureat, finalista konkursu przedmiotowego 	o 	zasięgu 	wojewódzkim 	lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej, otrzymuje z danych zaj ęć  edukacyjnych najwyższą  pozytywną  roczn ą  
ocen ę  klasyfikacyjn ą . 

6. Uczeń, który tytu ł  laureata, finalisty konkursu przedmiotowego o zasi ęgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytu ł  laureata lub finalisty ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej uzyska ł  po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj ęć  
edukacyjnych, otrzymuje z tych zaj ęć  edukacyjnych najwyższą  pozytywn ą  końcową  
ocen ę  klasyfikacyjn ą . 

7. Oceny bieżące począwszy od klasy 4 usta ła się  w następujących stopniach: 

Ocena 
Wartość  do 

sredniej 
Ocena 

Wartość  do 
 sredniej 

6 6,00 3+ 3,25 
6- 5,75 3 3,00 
5+ 5,25 3- 2,75 
5 5,00 2+ 2,25 
5- 4,75 2 2,00 
4+ 4,25 2- 1,75 
4 4,00 1+ 1,25 
4- 3,75 1 1,00 

8. Sposoby oceniania uczniów: 
1) Praca klasowa - przygotowana i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna forma samodzielnej pracy ucznia( waga 4); Wyniki nauczyciel analizuje 
I omawia z uczniami nie pó źniej ni ż  dwa tygodnie po jej przeprowadzeniu. Oceny 
podlegaj ą  poprawie. 

2) Przedmiotowy sprawdzian kompetencji - przygotowana i zapowiedziana 

z tygodniowym wyprzedzeniem, pisemna forma samodzielnej pracy ucznia 
obejmuj ąca swoim zakresem wi ęcej ni ż  jeden dzia ł  od pocz ątku etapu 
edukacyjnego. Ze sprawdzianu wstawiane s ą  tylko oceny pozytywne. (waga 4) 
Wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie pó źniej niż  dwa tygodnie po jej 
przeprowadzeniu. Oceny podlegaj ą  poprawie. 

3) Miejsce 1-3, laureaci, finali ści i wyró żnieni w konkursach powiatowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich a w przypadku zawodów sportowych uzyskanie 
kwalifikacji do zawodów rangi wy ższej ni ż  powiatowa (waga 4). 

4) Ocena umiej ętno ści z wychowania fizycznego (waga 4).Oceny podlegaj ą  poprawie. 
5) Praca plastyczna wykonana samodzielnie (waga3).Oceny podlegaj ą  poprawie. 
6) Śpiew solo (waga 3). 
7) Gra na instrumencie melodycznym (waga 3). Oceny podlegaj ą  poprawie. 
8) Sprawdzian wiedzy i umiej ętności (zapowiedziana dostosowana do specyfiki 

przedmiotu forma pisemna lub praktyczna sprawdzenia wiedzy lub umiej ętności 
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przekraczaj ąca 15 minut i obejmuj ąca więcej ni ż  trzy jednostki tematyczne) (waga 
3). Nauczyciel analizuje wyniki i omawia z uczniami nie pó źniej niż  dwa tygodnie po 
jej przeprowadzeniu. Oceny podlegaj ą  poprawie. 

9) Ocena sprawno ści z wychowania fizycznego (waga 3). 
10) Projekt przedmiotowy (zamierzony plan dzia łania lub postępowania maj ący na 

celu rozwinięcie danego tematu) (waga 3). 
11) Kartkówka (niezapowiedziana, pisemna forma odpowiedzi, nieprzekraczaj ąca 15 

minut i obejmująca materia ł  do 3 ostatnich jednostek tematycznych); wyniki 
kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie pó źniej ni ż  tydzień  po jej 
przeprowadzeniu) (waga 2). 

12) Praca plastyczna w grupie (waga 2). 
13) Śpiew w grupie (waga 2). 
14) Aktywność  na lekcji obejmująca ró żne formy zale żne od specyfiki przedmiotu 

(waga 2). 

15) Praca na lekcji (waga 2). 
16) D łu ższa wypowied ź  ustna lub pisemna przygotowana samodzielnie w domu 

i zaprezentowana w czasie lekcji (waga 2). 

17) Wypracowanie - d łu ższa wypowied ź  pisemna na zadany temat przygotowana 
samodzielnie w klasie (waga 3). Oceny podlegaj ą  poprawie. 

18) Miejsce 1-3, laureat i wyró żnienie w konkursach gminnych (waga2). 
19) Wypowied ź  ustna, czytanie (waga 1). Oceny podlegaj ą  poprawie. 
20) Praca domowa (waga 1). 
21) Zeszyt przedmiotowy, w tym zeszyt ćwicze ń  (waga 1). 

9. Ucze ń  może poprawi ć  raz ocen ę  cząstkową  podlegaj ącą  poprawie 
w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty uzyskania oceny, wyj ąwszy 
sytuacje szczególne jak usprawiedliwiona nieobecno ść  ucznia lub nauczyciela, 
wypadki losowe. 

1) W tym przypadku do wyliczenia średniej wa żonej semestralnej brana jest ocena 
najwyższa z uzyskanych za dan ą  pracę . 

10. Ustala si ę  następującą  ilość  ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 
tygodniowym w ci ągu semestru: 

jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny 

dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny 

trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen 
cztery i wi ęcej godzin tygodniowo - minimum 6 ocen 

11. Jednego dnia mo że odbyć  się  jedna praca klasowa lub sprawdzian, a w tygodniu 
maksymalna ilość  prac klasowych i sprawdzianów w danej klasie nie mo że 
przekroczy ć  trzech. Nie dotyczy to sprawdzianów umiej ętności i sprawno ści 
z wychowania fizycznego. 

12. Uczeń , w uzasadnionym przypadku, ma prawo do wyboru formy zaprezentowania 
posiadanej wiedzy i umiej ętności. 

13. Aktywność  oceniana jest na bie żąco w formie „+„ 
1) Za 4 plusy ucze ń  otrzymuje ocen ę  bardzo dobrą . 
2) Uczniowi, który otrzyma ł  4 plusy,, nauczyciel stwarza mo ż liwość  uzyskania oceny 

celuj ącej przez przydzielenie mu dodatkowego zadania. 

50 
1. Tryb wystawiania, warunki poprawy ocen oraz tryb odwo łań : 
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1) Co najmniej na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej, wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców /prawnych 

opiekunów/ o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

2) Uczniowie informowani s ą  w formie ustnej na godzinie wychowawczej, rodzice 

/prawni opiekunowie/ w formie ustnej na zebraniu klasowym zorganizowanym 

przez wychowawc ę . 

3) O ocenach informuje si ę  równie ż  wpisuj ąc oceny do dziennika elektronicznego. 

2. Przewidywana śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowi ązkowych 

i dodatkowych zaj ęć  edukacyjnych mo że być  poprawiona. 

3. Tryb uzyskania wy ższej ni ż  przewidywana ś ródrocznej I rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć  edukacyjnych: 

1) po zgłoszeniu przez ucznia nauczycielowi danego przedmiotu ch ęci poprawy oceny 

obliczona zostaje ś rednia wa żona ocen otrzymanych z tego przedmiotu w ci ągu 

ca łego semestru 

2) o ile taka mo ż liwość  istnieje, ucze ń  przyst ępuje do poprawy wyznaczonego przez 

nauczyciela materia łu na ocen ę  wyższą, zgodnie z ustalonymi wymaganiami 

edukacyjnymi, 

3) ocena, jaką  uzyska ucze ń  w tym trybie nie mo że być  niższa od ustalonej wcze śniej 

oceny i jest ocena ostateczn ą . 
4) Informacj ę  o zagra ż ających uczniowi ocenach niedostatecznych, b ądź  obni żonej 

ocenie z zachowania wychowawca podaje do wiadomo ści rodzicom /prawnym 
opiekunom/ w formie ustnej, b ąd ź  pisemnej na miesi ąc przed rad ą  klasyfikacyjn ą . 

4. Oceny klasyfikacyjne z przedmiotów ustalaj ą  nauczyciele tych przedmiotów, a ocen ę  
z zachowania wychowawca po zasi ęgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 
oraz ocenianego ucznia. 

S. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, wychowawca uwzgl ędnia wpływ 

stwierdzonych zaburze ń  lub odchyleń  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kszta łcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

6. Tryb uzyskania wy ższej ni ż  przewidywana oceny rocznej zachowania: 
1) Uczeń , jego rodzice /prawni opiekunowie! oraz Samorz ąd Uczniowski /szkolny lub 

klasowy/ mog ą  wystą pić  do wychowawcy klasy z pisemnym wnioskiem 

• podwyższenie oceny zachowania w ci ągu 3 dni od dnia uzyskania informacji 

• przewidywanej ocenie rocznej. 
2) Wychowawca w trybie natychmiastowym informuje zainteresowanych 

!wnosz ącego wniosek i ucznia/ o mo ż liwości i sposobie podwyższenia oceny, o ile 
taka mo ż liwość  istnieje oraz odnotowuje to w dokumentacji wychowawczej. 

7. Tryb wnoszenia odwo ła ń  od oceny rocznej klasyfikacyjnej: 

1) Ucze ń  lub jego rodzice !prawni opiekunowie/ mog ą  zgłosić  na pi śmie zastrze żenia 
do dyrektora szko ły, jeżeli uznaj ą , że roczna ocena klasyfikacyjna z zaj ęć  
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta ła ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotycz ącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze żenia 

mogą  być  zgłoszone wterminie do 7 dni po zako ńczeniu zaj ęć  dydaktyczno-

wychowawczych. 



2) Termin zg łoszenia zastrze żenia do oceny klasyfikacyjnej z zaj ęć  edukacyjnych 

uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasach 4-8 i klasach gimnazjalnych 
1) ocena celuj ąca (6) - ucze ń  opanowa ł  poszerzony zakres wiadomo ści i umiej ętności. 

Jego pomysły są  oryginalne i twórcze. Świadczą  o du żej samodzielno ści. Ucze ń  nie 

tylko korzysta z ró żnych ź ródeł  informacji wskazanych przez nauczyciela, ale 
potrafi samodzielnie zdoby ć  wiadomo ści. Czyta pisma zwi ązane z okre ś lon ą  
dziedzin ą  wiedzy i ksi ążki spoza kanonu lektur szkolnych. Osi ąga sukcesy 

w zawodach i konkursach. Wykonuje ciekawe prace o du żych warto ściach 

poznawczych i dydaktycznych. Wyra ża samodzielny, krytyczny stosunek do 

okreś lonych zagadnie ń . Zeszyt*  prowadzi wyjątkowo starannie i pomys łowo. 

2) ocena bardzo dobra (5) - ucze ń  opanowa ł  pełny zakres wiadomo ści i umiej ętności 
przewidzianych w programie realizowanym przez nauczyciela. Jego osi ągnięcia są  
złożone i wymagaj ą  samodzielno ści. Ucze ń  sprawnie korzysta ze wszystkich 

dostępnych ź ródeł  informacji. Samodzielnie rozwi ązuje problemy i zadania 

postawione przez nauczyciela. Wykazuje si ę  du żą  aktywno ścią . Bierze udzia ł  
w konkursach i zawodach. Ch ętnie wykonuje dodatkowe zadania i ćwiczenia. Jego 
zeszyt* jest prowadzony starannie. 

3) ocena dobra (4) - ucze ń  w niepe łnym stopniu opanowa ł  wiadomości i umiej ętności 

(przewidzianych w programie), ale nie prognozuje żadnych kłopotów 

w opanowaniu kolejnych tre ści kszta łcenia. Ucze ń  potrafi korzysta ć  ze wszystkich 
poznanych w czasie lekcji ź ródeł  informacji. Samodzielnie wykonuje typowe 
zadania, za ś  trudniejsze pod kierunkiem nauczyciela. Posiada wa żne wiadomości 
umiejętności przewidziane w programie. Jest aktywny. Stara si ę, by jego zeszyt* 

był  estetyczny. 
4) ocena dostateczna (3) - ucze ń  w podstawowym stopniu opanowa ł  wiadomości 

i umieję tno ści (przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie), co 
może oznacza ć  jego kłopoty w czasie poznawania kolejnych, trudniejszych tre ści. 

Pod kierunkiem nauczyciela ucze ń  potrafi skorzysta ć  z podstawowych ź ródeł  
informacji. Rozumie najwa żniejsze zagadnienia. Samodzielnie wykonuje proste 

zadania. Stara si ę  być  aktywnym. Prowadzi zeszyt*,  w którym systematycznie 
zapisuje notatki oraz wykonuje prace domowe. 

5) ocena dopuszczaj ąca (2) - ucze ń  w niewielkim stopniu opanowa ł  wiadomo ści 
i umiejętno ści, ale braki te nie przekre ś laj ą  moż liwości uzyskania przez ucznia 
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ci ągu dalszej nauki. Ucze ń  wykonuje 

proste zadania, cz ęsto korzystaj ąc z pomocy nauczyciela. Pomimo trudno ści stara 
si ę  uzupe łnić  braki. Prowadzi zeszyt*,  pisze prace i wykonuje polecenia. 

6) ocena niedostateczna (1) - ucze ń  nie spełnia oczekiwa ń  okre ś lonych w programie, 

co uniemoż liwia mu opanowanie kolejnych tre ści danego przedmiotu i zasadniczo 
utrudnia kszta łcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych. Nawet przy pomocy 
nauczyciela ucze ń  nie potrafi wykona ć  prostych zada ń  wymagających 

zastosowania podstawowych umiej ętności. Nie prowadzi zeszytu*,  nie pisze prac 

i nie wykonuje polece ń . 
* n i e  dotyczy zaj ęć  wychowania fizycznego, zaj ęć  komputerowych, informatyki. 

2. Oceniaj ąc zachowanie ucznia wychowawca ma na uwadze: 
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1) przestrzeganie statutu, regulaminów, ustalonych regu ł, zasad i kontraktów, 

2) dba łość  o honor i tradycje szko ły, 

3) udzia ł  i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 
4) udział  w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych oraz akcji charytatywnych, 

5) pełnienie dyżuru klasowego, pomoc kole że ńską, frekwencj ę . 

3. Wymagania na poszczególne oceny z zachowania 

1) Wzorowe: ucze ń  przestrzega postanowie ń  statutu, regulaminów, ustalonych regu ł, 
zasad i kontraktów. Dba o honor i tradycje szko ły. Aktywnie reprezentuje szko łę  
w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Aktywnie uczestniczy 

w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych oraz akcji charytatywnych. 
Sumiennie pe łni dyżur klasowy. Jest kole żeński, szanuje innych. Ponadto nie ma 

uwag negatywnych, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecno ści, nie ma więcej ni ż  
3 nieusprawiedliwione spó źnienia, a drobne niedoci ągnięcia były sporadyczne i nie 

powtórzyły się . 
2) Bardzo dobre: ucze ń  przestrzega postanowie ń  statutu, regulaminów, ustalonych 

regu ł, zasad i kontraktów. Dba o honor i tradycje szko ły. Reprezentuje szko łę  
w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Uczestniczy w organizowaniu 
imprez szkolnych i klasowych oraz akcji charytatywnych. Sumiennie pe łni dyżur 

klasowy. Jest kole żeński, szanuje innych. Ponadto nie ma uwag w zakresie 
przejawów agresji, nie ma powtarzaj ących si ę  uwag negatywnych, nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecno ści, nie ma więcej ni ż  5 nieusprawiedliwionych 

spóźnień . 
3) Dobre: ucze ń  stara si ę  przestrzega ć  postanowie ń  statutu, regulaminów, 

ustalonych regu ł, zasad i kontraktów. Dba o honor i tradycje szko ły. Stara si ę  
uczestniczyć  w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych oraz akcji 
charytatywnych. Pe łni dyżur klasowy. Jest kole żeński, szanuje innych. Ponadto nie 
ma uwag w zakresie przejawów agresji, nie ma powtarzaj ących si ę  uwag 

negatywnych, nie ma wi ęcej ni ż  6 nieusprawiedliwionych nieobecno ści, nie ma 
więcej ni ż  5 nieusprawiedliwionych spó źnień . 

4) Poprawne: ucze ń  zazwyczaj przestrzega postanowie ń  statutu, 	regulaminów, 

ustalonych regu ł, zasad i kontraktów. Dba o honor i tradycje szko ły. Pełni dyżur 
klasowy. Jest kole żeński, szanuje innych. Ponadto nie ma powtarzaj ących się  
zachowa ń  negatywnych w zakresie przejawów agresji, nie ma wi ęcej ni ż  8 

nieusprawiedliwionych nieobecno ści, nie ma wi ęcej ni ż  10 nieusprawiedliwionych 
spóźnień , a oddzia ływania wychowawcze przynosi ły przynajmniej krótkotrwa łą  
poprawę . 

5) Nieodpowiednie: ucze ń  sporadycznie przestrzega postanowie ń  statutu, 
regulaminów, ustalonych regu ł, zasad i kontraktów. Powtarzaj ą  się  zachowania 

w zakresie przejawów agresji, a w szczególno ści: picie alkoholu, palenie 

papierosów, arogancja, niewykonywanie polece ń  nauczyciela, samowolne 
opuszczanie terenu szko ły, lekcji, oszustwa, niszczenie sprz ętu szkolnego, rzeczy 
innych osób. 

6) Naganne: ucze ń  nie przestrzega postanowie ń  statutu, regulaminów, ustalonych 
regu ł, zasad i kontraktów. Wyst ępują  powtarzaj ące si ę  zachowania w zakresie 
przejawów agresji dotycz ące picia alkoholu, palenia papierosów, za żywania 
ś rodków psychoaktywnych lub jednokrotnie odnotowano zastraszania, naruszenia 
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nietykalno ści cielesnej, pobicia, wywo łania bójki, wyłudzenia, rozprowadzania 

środków psychoaktywnych. 

4. W elektronicznym dzienniku lekcyjnym odnotowuje si ę  na bieżąco uwagi na temat 

zachowania ucznia. 
S. Przy wystawianiu oceny rocznej wychowawca bierze pod uwag ę  ocen ę  śródroczn ą . 

6. Jeżeli ró żnica pomiędzy ocen ą  semestraln ą  w drugim semestrze wynosi jeden 

stopień , to ocena roczna mo że być  jedną  z tych ocen, ale je żeli różnica jest wyższa, to 

ocena roczna mo że być  co najwyżej ś rednią  tych ocen. Przy wystawianiu oceny 

koń cowej, wychowawca uwzgl ędnia oceny roczne. 
52 

1. W klasach 1-3 szkoły podstawowej ś ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj ęć  
edukacyjnych i z zachowania s ą  ocenami opisowymi. Dotyczy to tak że uczniów 

z orzeczeniami o niepe łnosprawno ściach. 
2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zaj ęć  edukacyjnych uwzgl ędnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomo ści i umiejętności w stosunku 

do wymaga ń  edukacyjnych okre ś lonych w podstawie programowej kszta łcenia 

ogólnego oraz wymaga ń  wynikających z realizowanych programów nauczania. Ocena 
jest wpisywana do dziennika. 

3. Półroczna ocena opisowa zawiera wskazówkami dotycz ące dalszej pracy z uczniem. 
4. Ocenianie bie żące z zaj ęć  edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji zwrotnych o jego osi ągnięciach edukacyjnych. 

Informacje te maj ą  pomóc uczniowi w uczeniu si ę  poprzez wskazanie, co ucze ń  robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si ę  uczyć . 

S. W ocenianiu bieżącym nauczyciel wg potrzeb ustala ró żne formy oceniania 
i motywowania ucznia do pracy. 

1) z edukacji polonistycznej, matematycznej, spo łeczno - przyrodniczej, muzycznej, 
plastycznej, 	wychowania 	fizycznego, 	zajęć 	komputerowych/edukacji 
informatycznej i z zakresu j ęzyka angielskiego —umowne znaki, ocena opisowa 
ustna lub pisemna, ocena cyfrowa. 

2) Oceny cyfrowe zapisywane s ą  w e-dzienniku, w zeszytach uczniów oraz na pracach 

pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 
3) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zaj ęć  technicznych, plastycznych, 

muzycznych i innych zaj ęć  artystycznych nale ży przede wszystkim bra ć  pod uwagę  
wysiłek wkładany przez ucznia w wywi ązywanie si ę  z obowi ązków wynikających 

z charakteru zaj ęć . 
6. Osiągnięcia i postępy ucznia oceniane s ą  w skali 6-1.Oceny 6-2 to oceny pozytywne, 

1 to ocena negatywna. Kryteria wymaga ń  edukacyjnych: 

1) 6- ucze ń  posiada wiedzę  i umiejętności znacz ąco wykraczaj ące poza podstawy 

programowe i program nauczania w danej klasie. Samodzielnie rozwi ązuje z łożone 

zadania i nietypowe 	problemy. Osi ąga sukcesy w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych. Wykazuje postawę  twórcz ą , szczególne umiej ętności. 
2) 5- ucze ń  opanowa ł  w pełni zakres wiedzy i umiej ętności okreś lonych podstawami 

programowymi i programem nauczania. Sprawnie pos ługuje się  zdobytymi 

wiadomo ściami, samodzielnie rozwi ązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

potrafi prawid łowo zastosowa ć  posiadan ą  wiedzę  do rozwi ązywania zada ń  
i problemów w nowych sytuacjach. 
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3) 4- ucze ń  posiadł  wiedzę  i umiejętności na poziomie przekraczaj ącym wymagania 

minimum programowego / podstawowe i cz ęściowo rozszerzone wymagania 

edukacyjnej. Poprawnie stosuje wiadomo ści i wykonuje samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych ź ródeł  informacji, potrafi 

zastosowa ć  zdobytą  wiedzę  w typowych sytuacjach. Poprawnie rozumuje 

w kategoriach przyczynowo - skutkowych. 
4) 3- ucze ń  opanowa ł  podstawowe wiadomo ści i posiad ł  umiejętności okre ś lone 

podstawami programowymi „ niezb ędne na danym i na wy ższych etapach 

kszta łcenia. Wykonuje typowe zadania o ś rednim stopniu trudno ści. Zdarza mu si ę  
popełniać  błędy. 

5) 2- ucze ń  ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekre ś laj ą  
one moż liwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy w ci ągu dalszej nauki/ 

wymagania koniecznej. Rozwi ązuje zadania o niewielkim stopniu trudno ści. 
Pracuje z pomocą  nauczyciela. Bierze udzia ł  w zaj ęciach dydaktyczno-

wyrównawczych, wspó łpracuje z poradni ą, jest pod opieką  poradni. 

6) 1- uczeń  nie opanowa ł  wiadomości i umiej ętno ści minimum programowego, 

a braki uniemo ż liwiają  mu dalsze zdobywanie wiedzy i kontynuowanie nauki na 

danym poziomie. Nie rozwi ązuje zada ń  nawet o niewielkim stopniu trudno ści. Nie 

odrabia prac domowych. Pomoc nauczyciela i poradni nie przynosi spodziewanych 
efektów albo ucze ń  z niej nie korzystał . 

7. Co najmniej 4 razy w roku przeprowadza si ę  sprawdziany umiej ętności z edukacji 

polonistycznej, matematycznej i spo łeczno- przyrodniczej. 
8. Sprawdzian oceniony poni żej 3 uczeń  może poprawi ć  tylko raz, w uzgodnionym 

terminie w ci ągu dwóch tygodni /nauczyciel uwzgl ędnia sytuacje losowej. Poprawa 
może być  ustna lub pisemna, na zaj ęciach lekcyjnych lub zaj ęciach dodatkowych. 

Ucze ń  otrzymuje z pracy ocen ę  najwyższą  z uzyskanych. 
9. Ocena z religii jest ocen ą  cyfrową . 
10. Ś ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania to oceny opisowe /zawieraj ą  

informacje o osi ągnięciach dziecka odno śnie rozwoju spo łeczno- emocjonalnego/ 
wystawiane s ą  na podstawie obserwacji ucznia i okresowej oceny zachowania. Ocena 

na pó łrocze jest zapisywana w dzienniku i przekazywana rodzicom. Ocena roczna 
znajduje się  w dzienniku elektronicznym, na świadectwie i arkuszu dziecka. 

11. Ucze ń  jest monitorowany i oceniany przez wszystkich nauczycieli ucz ących w danej 
klasie. Informacje o zachowaniu nauczyciel przekazuje w formie ustnej b ąd ź  
pisemnej w zeszycie do korespondencji i e- dzienniku. Dopuszcza si ę  w ocenianiu 

bieżącym piecz ątki, symbole czy znaki ikonograficzne. 

12. Okresowo, min. 2 razy w semestrze odnotowywane jest przez wychowawc ę  
zachowanie ucznia w dzienniku elektronicznym i udost ępniane rodzicom na 
spotkaniach z wychowawc ą . 

13. Przy ustalaniu oceny s ą  brane pod uwagę : kultura osobista, stosunek do obowi ązków 
szkolnych, aktywno ść , ciche zachowanie, praca samodzielna, akceptacja i szanowanie 

innych, przestrzeganie regu ł  na lekcji, przestrzeganie regu ł  na przerwie. 
14. Ustala si ę  następuj ącą  symbolikę  i skalę  okresowego oceniania zachowania: 

1) A- ucze ń  zachowuje si ę  wzorowo. Zawsze zwraca si ę  kulturalnie i taktownie do 

osób doros łych i rówieśników. Przestrzega zasad bezpiecze ństwa. Jest kole żeń ski, 

uczynny i odpowiedzialny. Nigdy nie bierze udzia łu w bójkach, kłótniach i sporach. 
Wyró żnia si ę  zdyscyplinowaniem i punktualno ścią . Wzorowo zachowuje si ę  
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podczas wycieczek, wyj ść , uroczysto ści i zaj ęć  szkolnych. Sumiennie i rzetelnie 

pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dy żurnego. Zawsze dba 

i szanuje mienie w łasne, cudze i szkolne. Aktywnie i ch ętnie uczestniczy w życiu 

klasy i szkoły, jest zaanga żowany w niesieniu pomocy potrzebuj ącym. Zawsze 

utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Jest wzorem do na ś ladowania dzi ę ki 

wysokiej kulturze osobistej, szanowaniu innych, prawdomówno ści i uczciwo ści. 

2) B- ucze ń  zachowuje si ę  bardzo dobrze. Ucze ń  zwraca si ę  kulturalnie i taktownie 

do osób doros łych i rówie śników. Stara si ę  przestrzega ć  zasad bezpiecze ń stwa. 

Jest kole żeński. Nie bierze udzia łu w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie 

spóźnia się  na zajęcia. Bez zastrze żeń  zachowuje si ę  podczas wycieczek, wyj ść , 

uroczysto ści i zajęć  szkolnych. Bez zastrze żeń  pe łni powierzone mu przez 

nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie w łasne, cudze i szkolne. 

Aktywnie i ch ętnie uczestniczy w życiu klasy i szko ły. Utrzymuje ład i porz ądek 

w miejscu pracy. 

3) C- 	ucze ń  zachowuje si ę  poprawnie. Ucze ń  zwykle zwraca si ę  kulturalnie 

i taktownie do osób doros łych i rówie śników. Zdarza mu się  nie przestrzega ć  zasad 

bezpiecze ń stwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez 
nauczyciela, zwykle jest kole żeński. Zdarza mu si ę  bra ć  udzia ł  w bójkach, kłótniach 

i sporach. Cz ęsto spóźnia się  na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas 

wycieczek, wyj ść  i zajęć  szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pe łni powierzone 

mu przez nauczycieli funkcje, np. dy żurnego. Zwykle dba i szanuje mienie w łasne, 

cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szko ły. Zwykle utrzymuje ład i porz ądek 
w miejscu pracy. Ucze ń  d ąży do doskonalenia cech swojego charakteru 

i osobowości. 

4) D- ucze ń  musi popracowa ć  nad zmian ą  swojego zachowania. Ucze ń  niegrzecznie 
i nietaktownie zwraca si ę  do osób doros łych i rówie śników. Nie przestrzega zasad 
bezpiecze ństwa. Jest niekole żeński. Jest konfliktowy, cz ęsto bierze udzia ł  
w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spó źnia się  na zaj ęcia. Sprawia k łopoty 

wychowawcze podczas wyj ść, wycieczek i zaj ęć  szkolnych. Nie wywi ązuje się  
z powierzonych mu funkcji, np. dy żurnego. Niszczy i nie szanuje mienia w łasnego, 

cudzego i szkolnego. Niech ętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje 
ładu i porządku w miejscu pracy. 

15 Rodzice otrzymuj ą  informacje o postępach dziecka poprzez dost ęp do dziennika 
elektronicznego, ustne rozmowy z wychowawc ą, uwagi pisemne w zeszytach i na 
pracach dziecka, pisemn ą  ś ród roczn ą  ocen ę  opisową  oraz w czasie zebra ń . 

Rozdzia ł  9 
Zakres zada ń  nauczycieli i innych pracowników Szkoły 

53 
1. W Szkole zatrudnia si ę  nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: 

nauczyciela wspomagaj ącego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a tak że 

innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obs ługi. 

2 Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów I innych pracowników, o których mowa 
w ust. 1, okre ś lają  odrębne przepisy. 

3 Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

oraz zasady ich wynagradzania okre ś lają  odrębne przepisy. 
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* 54 
1. Nauczyciel, wykonuj ąc pracę  dydaktyczno-wychowawcz ą  i opieku ń czą, jest 

odpowiedzialny za jako ść  i wyniki tej pracy, a tak że bezpiecze ństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

2. Rzetelne realizowanie zada ń  związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela 
oraz podstawowymi funkcjami Szko ły polega w szczególno ści na: 

1) zapewnieniu bezpiecze ństwa uczniom w czasie zaj ęć  organizowanych przez Szko łę , 

a zwłaszcza w czasie przydzielonych zaj ęć  edukacyjnych, wychowawczych lub 

opieku ńczych, 	wyznaczonych 	dyżurów 	nauczycielskich 	oraz 	podczas 

organizowanych wycieczek i uroczysto ści szkolnych; 

2) kontrolowaniu obecno ści uczniów oraz miejsca prowadzenia zaj ęć  pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiej ętności zawodowych 

w dostępnych formach doskonalenia; 
4) organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dba łości o powierzone pomoce 

dydaktyczne i sprz ęt szkolny; 

5) zapewnieniu w ła ściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu 
uczniów poprzez planow ą  realizacj ę  podstawy programowej oraz dostosowanego 
programu nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zaj ęć  
edukacyjnych, wychowawczych lub opieku ńczych, zgodnie z jego kwalifikacjami 

zawodowymi oraz umiej ętnościami; 
6) poinformowaniu, na pocz ątku ka żdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców 

0: wymaganiach edukacyjnych niezb ędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych ś ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych 
zajęć  edukacyjnych, wynikaj ących z realizowanego programu nauczania; 

sposobach sprawdzania osi ągni ęć  edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie 
otrzymania wy ższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj ęć  
edukacyjnych; 

7) dbaniu o poprawno ść  językową  i kulturę  osobistą  wszystkich uczniów; 
8) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych mo ż liwości psychofizycznych ucznia i udzielaniu niezb ędnej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach okre ś lonych w odrębnych 
przepisach; 

9) podmiotowym traktowaniu ka żdego ucznia, wspieraniu jego rozwoju, 

indywidualizowaniu pracy z nim na zaj ęciach edukacyjnych odpowiednio do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego mo ż liwości psychofizycznych; 

10) dostosowaniu wymaga ń  edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz mo ż liwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach 

okre ś lonych w odrębnych przepisach; 
11) jawnym, bezstronnym, sprawiedliwym i obiektywnym ocenianiu wspieraj ącym 

ka żdego ucznia wg zasad obowi ązujących w Szkole; 
12) dostarczaniu rodzicom uczniów informacji o post ępach i trudnościach w nauce 

oraz o szczególnych uzdolnieniach; 

13) prowadzeniu z uczniami dodatkowych zaj ęć, uwzględniaj ących ich potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne albo zainteresowania, wynikaj ących z odrębnych 

przepisów; 

14) realizowaniu zada ń  wyznaczonych w planie pracy Szko ły na dany rok szkolny; 
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15) systematycznym i w ła ściwym prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania, 

wychowania i opieki; 

16) aktywnym uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracach zespo łów 

zadaniowych albo jej komisjach; 

17) przestrzeganiu zapisów Statutu i postanowie ń  przepisów prawa. 

3. W ramach realizacji zada ń , o których mowa w ust. 2, nauczyciel przede wszystkim: 
1) sprawuje opiekę  nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada za ich życie, 

zdrowie i bezpiecze ństwo, w szczególno ści poprzez reagowanie na wszystkie 
dostrze żone sytuacje stanowi ące zagro żenie, zwracanie uwagi na osoby postronne 

przebywaj ące na terenie Szko ły lub wszelkie dostrze żone zdarzenia nosz ące 

znamiona przest ępstwa albo stanowi ące zagro żenie dla zdrowia i życia uczniów; 

2) zapewnia prawid łowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególno ści poprzez: 

a) planową  realizacj ę  podstawy programowej oraz wybranego programu nauczania 
lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zaj ęć  edukacyjnych, 

b) formu łowanie wymaga ń  edukacyjnych, 
c) stosowanie metod i form pracy dostosowanych do sposobu uczenia si ę  ucznia, 

d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzone zaj ęcia, 
e) wła ściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

3) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolno ści i zainteresowania; 

4) w oparciu o rozpoznane potrzeby udziela uczniom pomocy w przezwyci ężeniu 
niepowodzeń  szkolnych, a w przypadkach szczególnych dostosowuje wymagania; 

5) bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie ocenia post ępy i osiągnięcia edukacyjne 
ucznia, stosuje wspieraj ącą  i motywacyjn ą  funkcj ę  oceny poprzez w ła ściwe 

uzasadnianie; 
6) sprawdzone pisemne prace odpowiednio udost ępnia uczniom oraz ich rodzicom; 
7) permanentnie doskonali umiej ętności dydaktyczne oraz podnosi poziom wiedzy 

merytorycznej, w szczególno ści poprzez pracę  własną  oraz korzystanie ze 
szkolnych i pozaszkolnych form wspierania dzia łalności pedagogicznej: kursów, 
warsztatów i konferencji metodycznych i szkole ń ; 

8) bierze czynny udzia ł  w pracach Rady Pedagogicznej, w tym zespo łów zadaniowo-

problemowych i przedmiotowych; 
9) dba o pomoce naukowe i sprz ęt szkolny. 

4. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli 
regulują  odrębne przepisy. 

55 
1. Nauczyciele uczestnicz ą  w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespo łów. 
2. Dyrektor mo że tworzyć  zespoły przedmiotowe lub inne zespo ły problemowo-

zadaniowe. 

3. Pracą  zespo łu kieruje przewodnicz ący powołany przez Dyrektora na wniosek zespo łu. 

4. Zespó ł  pracuje wed ług sporządzonego planu. Z prac zespo łu sporz ądzany jest raport, 
który przewodnicz ący zespo łu przedstawia Radzie Pedagogicznej. 

56 
1. Nauczyciele prowadz ący zaj ęcia na danym etapie edukacyjnym tworz ą  zespół . 
2. Pracą  zespołu kieruje przewodnicz ący powo łany przez Dyrektora na wniosek zespo łu. 

3. Zespół  pracuje wed ług planu sporz ądzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan 
pracy Szko ły. 

4. Zadania zespo łu obejmuj ą : 
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1) ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i dobór 

podręczników; 

2) modyfikowanie tego zestawu w miar ę  potrzeb; 

3) zorganizowanie wspó łpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

zestawu programów nauczania, korelowania i integrowania tre ści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, a tak że uzgadniania decyzji doboru tych programów; 

4) opiniowanie własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych programów 

nauczania; 

5) organizowanie wewn ątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla pocz ątkujących nauczycieli; 

6) koordynacj ę  oddzia ływa ń  wychowawczych prowadzonych w Szkole; 

7) współpracę  ze specjalistami i instytucjami świadcz ącymi kwalifikowan ą  pomoc 

psychologiczno-pedagogiczn ą  oraz w sprawach wychowawczych i opieku ńczych; 

8) rozpoznawanie w śród uczniów warunków psychofizycznych, zdrowotnych, 

rodzinnych i materialnych oraz wnioskowanie do Dyrektora Szko ły o udzielenie 

specjalistycznej pomocy uczniom jej potrzebuj ącym. 

5 Nauczyciele klas l-III szko ły podstawowej wspólnie ustalaj ą  szczegó łowe zasady 

formu łowania ocen opisowych (klasyfikacyjnej oraz zachowania) oraz informuj ą  
o nich uczniów i rodziców na pocz ątku ka żdego roku szkolnego. 

57 
1 Wychowawca, sprawuj ąc opiekę  nad uczniami danego oddzia łu, realizuje zadania 

okreś lone dla nauczycieli oraz dodatkowe zadania wychowawcze I opieku ńcze, 

a w szczególno ści: 
1) tworzy warunki wspomagaj ące rozwój ka żdego ucznia, proces jego uczenia si ę  oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i spo łeczeństwie; 

2) inspiruje i wspomaga dzia łania zespo łowe uczniów oddzia łu; 
3) rozwija ich umiejętności rozwiązywania problemów życiowych; 
4) podejmuje dzia łania umo ż liwiaj ące rozwi ązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomi ędzy uczniami a innymi cz łonkami społeczno ści szkolnej. 
2 Wychowawca, w celu realizacji zada ń , o których mowa w ust. 1: 

1) diagnozuje warunki życia i otacza indywidualn ą  opieką  każdego wychowanka; 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami): 

b) planuje i organizuje ró żne formy życia zespo łowego, rozwijaj ące jednostki 
i integruj ące zespó ł  uczniowski, 

c) ustala tre ści i formy zaj ęć  tematycznych podczas godzin do dyspozycji 
wychowawcy; 

3) zapoznaje uczniów oraz ich rodziców z obowi ązującymi w Szkole zasadami 

oceniania zachowania, a tak że warunkami i trybem otrzymania wy ższej ni ż  
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) wspó łdziała z nauczycielami ucz ącymi w jego oddziale, uzgadniaj ąc z nimi 

i koordynując ich dzia łania wychowawcze wobec ogó łu uczniów, a tak że wobec 

tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnie ń  albo z powodu napotykanych 
trudno ści i niepowodze ń  szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej 

opieki i wsparcia; 
5) utrzymuje sta ły kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opieku ńczo-wychowawczych ich dzieci, 
b) okre ś lenia i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego, 
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c) włączania ich w sprawy życia klasy oraz spo łeczno ści szkolnej, 

d) przekazywania im informacji o post ępach i trudno ściach w nauce oraz 

zachowaniu uczniów swojego oddzia łu, a także o przeciwdzia łaniu trudnościom 

i niepowodzeniom szkolnym; 

6) wspó łpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowan ą  pomoc w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb, tak że 

zdrowotnych, oraz zainteresowa ń  i szczególnych uzdolnie ń  uczniów; 

7) udziela porad w zakresie mo ż liwości dalszego kszta łcenia, wyboru zawodu itd.; 

8) kszta łtuje wła ściwe stosunki pomiędzy uczniami, opieraj ąc je na zasadach 

tolerancji i poszanowania godno ści osoby ludzkiej; 

9) prowadzi okreś loną  przepisami dokumentacj ę  przebiegu nauczania oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

58 
1. Wychowawca lub inna osoba wskazana przez Dyrektora Szko ły koordynuje udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów danego oddzia łu. 
2. Dla ucznia posiadaj ącego orzeczenie o potrzebie kszta łcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym okre ś lenie 
warunków organizowania kszta łcenia, wychowania i opieki, jest zadaniem zespo łu 

utworzonego odpowiednio z nauczycieli, wychowawcy i specjalistów prowadz ących 
zaj ęcia z dzieckiem lub uczniem. 

59 
1. Pedagog koordynuje udzielan ą  w Szkole pomocą  psychologiczno-pedagogiczn ą  dla 

dzieci i m łodzieży oraz wspó łdzia ła z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami 

i innymi specjalistami oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracaj ąc uwagę  
na przestrzeganie postanowie ń  Konwencji Praw Dziecka. 

2. Do zada ń  pedagoga i psychologa nale ży w szczególno ści: 
1) pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów; 
2) analizowanie niepowodze ń  szkolnych uczniów i pomoc w ich przezwyci ężaniu; 

3) podejmowanie dzia łań  na rzecz pomocy uczniom znajduj ącym si ę  w trudnej 
sytuacji materialnej, szczególnej sytuacji życiowej lub losowej; 

4) sta ła wspó łpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 
specjalistycznymi, GOPS-ami, MOPS-ami, stowarzyszeniami i fundacjami 
udzielaj ącymi wsparcia uczniom; 

5) prowadzenie poradnictwa na rzecz uczniów i rodziców; 

6) podejmowanie dzia ła ń  z zakresu profilaktyki uzale żnień  i innych problemów 
uczniów. 

3. Do zada ń  logopedy nale ży w szczególno ści: 
1) profilaktyka wad wymowy; 

2) podejmowanie dzia ła ń  nad zapewnieniem prawid łowego rozwoju mowy uczniów; 
3) prowadzenie ćwicze ń  kszta łtujących prawid łowy rozwój mowy; 
4) zapewnianie pomocy o charakterze terapeutycznym; 

5) pedagogizacja rodziców; 
6) prowadzenie przesiewowych bada ń  wymowy u dzieci, 

7) stymulacja rozwoju mowy; 

8) profilaktyka dysleksji; 

9) podnoszenie świadomości językowej uczniów. 

4. Do zada ń  doradcy zawodowego nale ży w szczególno ści: 



1) informowanie o zawodach istniej ących na rynku pracy; 

2) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ście żki kszta łcenia; 

3) wskazanie uczniom przes łanek, jakimi nale ży kierowa ć  przy wyborze szko ły 

ponadpodstawowej; 
4) przedstawianie informacji na temat oferty edukacyjnej szkó ł  ponadpodstawowych; 

5) informowanie o wymaganiach na rynku pracy; 

6) kszta łtowanie umiej ętności i konsekwencji podejmowania samodzielnej decyzji. 

5. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole Dyrektor wyznacza pedagoga lub 

innego specjalistę  albo wychowawc ę  lub nauczyciela planuj ącego i realizuj ącego 

zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielaj ących 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniaj ą  poradnie oraz placówki 

doskonalenia nauczycieli. 
7. Specjali ści, o których mowa w ust. 2-4, realizuj ą  zadania wyznaczone przez Dyrektora 

Szko ły oraz prowadz ą  dokumentacj ę  pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie 

z odrębnymi przepisami, w szczególno ści dzienniki, do których wpisuj ą  tygodniowy 

plan swoich zaj ęć , zajęcia i czynno ści przeprowadzone w poszczególnych dniach, 

imiona i nazwiska uczniów obj ętych ró żnymi formami pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi 
wspó łdziałają  przy wykonywaniu wyznaczonych zada ń . 
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1. Nauczyciele posiadaj ący kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnieni 

w celu wspó łorganizowania kszta łcenia odpowiednio uczniów niepe łnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagro żonych niedostosowaniem  spo łecznym, 
w szczególno ści: 

1) prowadz ą  wspólnie z innymi nauczycielami zaj ęcia edukacyjne oraz wspólnie 
z innymi nauczycielami i specjalistami realizuj ą  zintegrowane dzia łania i zajęcia, 

okre ś lone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 
2) prowadz ą  wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami prac ę  wychowawczą  

z uczniami niepe łnosprawnymi, niedostosowanymi spo łecznie oraz zagro żonymi 

niedostosowaniem społecznym; 
3) uczestnicz ą, w miarę  potrzeb, w zaj ęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych dzia łaniach i zaj ęciach, okre ś lonych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowanych przez 

nauczycieli i specjalistów; 
4) udzielaj ą  pomocy nauczycielom prowadz ącym zaj ęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizuj ącym zintegrowane dzia łania i zaj ęcia, 
okreś lone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze 

form i metod pracy z uczniami niepe łnosprawnymi, niedostosowanymi spo łecznie 

oraz zagro żonymi niedostosowaniem spo łecznym. 

2. Asystent i pomoc nauczyciela realizuj ą  zadania wyznaczone przez Dyrektora Szko ły. 
3. Do zada ń  asystenta w szczególno ści nale ży wspieranie nauczyciela prowadz ącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opieku ńcze lub wspieranie wychowawcy 

świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub 

wychowawcy świetlicy. 
4. Do zada ń  pomocy nauczyciela w szczególno ści nale ży wspomaganie nauczyciela 

w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zaj ęć  dydaktycznych, wychowawczych 
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i opieku ńczych, dbanie o ład i porządek w czasie tych zaj ęć  oraz po ich zako ńczeniu, 

a także wspieranie uczniów w czynno ściach samoobs ługowych. Pomoc nauczyciela 

wykonuje zadania wy łącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy. 

* 61 
1. W Szkole tworzy si ę  następujące stanowiska pracowników obs ługi: 

1) robotnik gospodarczy, 
2) pomoc nauczyciela, 
3) sekretarka, 
4) sprz ątaczka, 

2. Szczegó łowy zakres zada ń  i czynności dla zatrudnionych pracowników obs ługi 

sporządza Dyrektor, uwzgl ędniając Kodeks pracy oraz Regulamin pracy Szko ły. 

Dokument ten stanowi za łącznik do umów o pracę . 

Rozdział  10 
Prawa i obowi ązki uczniów 

62 
1. Ucze ń  ma prawo w szczególno ści do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu uczenia si ę, w sposób optymalny i zgodny 
z zasadami higieny pracy umys łowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniaj ących 

bezpiecze ń stwo, ochron ę  przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b ąd ź  
psychicznej oraz ochron ę  i poszanowanie jego godno ści; 

3) korzystania z pomocy stypendialnej b ąd ź  dora źnej zgodnie z odr ębnymi 

przepisami; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
5) rozwijania zainteresowa ń , zdolności i talentów; 

6) swobody wyra żania myś li i przekonań , w szczególno ści dotycz ących życia Szko ły, 

a także światopogl ądowych i religijnych - je ś li nie narusza tym dobra innych osób; 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomo ści zasad, warunków 

i sposobów sprawdzania post ępów i osiągnięć  edukacyjnych; 
8) informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowi ązkowych 

i dodatkowych zaj ęć  edukacyjnych, warunkach i trybie otrzymania wy ższych niż  
przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, wynikaj ących z wewn ątrzszkolnego oceniania; 
9) pomocy w pokonywaniu trudno ści w nauce oraz informacji i wskazówek 

pomagaj ących w uczeniu si ę ; 

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa zawodowego; 
11) korzystania z pomieszcze ń  szkolnych, sprz ętu, ś rodków dydaktycznych, 

ksi ęgozbioru biblioteki podczas zaj ęć  szkolnych i pozalekcyjnych; 

12) wpływania na życie szko ły przez dzia łalność  samorządową  oraz zrzeszania si ę  
w organizacjach dzia łających w Szkole. 

2. Realizacja praw, o których mowa w ust. 1, polega przede wszystkim na 

zindywidualizowanej pracy z uczniem na zaj ęciach edukacyjnych odpowiednich do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo ż liwości psychofizycznych ucznia. 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia, ucze ń  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą  złożyć  pisemn ą  skargę  do Dyrektora Szko ły w terminie 7 dni od stwierdzenia ich 

naruszenia. 
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4. Dyrektor wyja śnia sprawę  będącą  przedmiotem skargi bezzw łocznie, nie pó źniej 

jednak ni ż  w ciągu 7 dni, od dnia złożenia skargi. 

5. O sposobie za łatwienia skargi, Dyrektor powiadamia strony pisemnie, w terminie 7 

dni od dnia wyja śnienia sprawy. 

6. Uczeń  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maj ą  prawo do odwo łania si ę  od decyzji 

Dyrektora do organu prowadz ącego lub sprawuj ącego nadzór pedagogiczny. 
63 

1. Ucze ń  jest zobowi ązany do: 

1) zachowania si ę  w ka żdej sytuacji w sposób zgodny z postanowieniami Statutu; 

2) wykorzystania w pe łni czasu przeznaczonego na nauk ę  oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swej wiedzy i umiej ętności; uczestniczenia w zaj ęciach wynikaj ących 

z planu zaj ęć  i przybywania na nie punktualnie; 
3) właściwego zachowania si ę  w trakcie zaj ęć  edukacyjnych, a zw łaszcza nale żytej 

koncentracji i uwagi: nierozmawiania z innymi uczniami, zabierania g łosu tylko po 

upowa żnieniu go do tego przez nauczyciela; 

4) systematycznego przygotowywania si ę  do zajęć  szkolnych, odrabiania prac 

domowych poleconych przez nauczyciela; 

5) systematycznego uczestniczenia w uroczysto ściach szkolnych, zaj ęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych albo pozalekcyjnych; 
6) usprawiedliwiania nieobecno ści na zaj ęciach edukacyjnych w okre ś lonym terminie 

i formie, tj. usprawiedliwienie sporz ądzone przez rodziców w formie pisemnego 
oświadczenia o przyczynach nieobecno ści dziecka ucze ń  przedkłada w ci ągu 3 dni 

od stawienia si ę  na zaj ęcia szkolne; 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej spo łeczno ści, dbania o honor i tradycj ę  
szkoły oraz wspó łtworzenie jej autorytetu; 

8) dbania o pi ękno mowy ojczystej, godnego i kulturalnego zachowania si ę  w szkole 
i poza nią ; 

9) przestrzegania zasad wspó łżycia społecznego, a zw łaszcza: 
a) okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom Szko ły, dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiania si ę  przejawom wulgaryzmu, przemocy i brutalno ści, 

c) tolerowania pogl ądów i przekonania innych, 

d) szanowania godno ści i wolności drugiego cz łowieka, 

e) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodzi łby ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

10) dbania o bezpiecze ństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, a zw łaszcza: 
a) niepalenia tytoniu, 

b) niespożywania alkoholu, 
c) nieu żywania narkotyków ani innych ś rodków odurzaj ących, przestrzegania 

warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urz ądze ń  
elektronicznych na terenie Szko ły; 

5) troszczenia si ę  o mienie Szkoły i jego estetyczny wygl ąd; 

6) podporz ądkowania się  zarz ądzeniom Dyrektora Szko ły, Rady Pedagogicznej, 
nauczycieli oraz ustaleniom Samorz ądu Szkolnego lub klasowego. 

2. Uczniowie noszą  ubiór codzienny i galowy: 

1) Ucze ń  Szkoły w Hucie Miń skiej nosi: spodnie o minimalnej d ługości do kolan, 

koszulki zakrywaj ące ramiona, koszule, bluzy, swetry, kurtki. 
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2) Uczennica Szko ły w Hucie Mi ń skiej nosi: spodnie, spódnice, sukienki o d ługości do 

kolan, koszulki, bluzki, swetry, kurtki o d ługości zakrywaj ącej biodra z zakrytymi 

ramionami, pod szyj ę  lub zapinane, bez dekoltów. 

3) Uczniowie Szkoły w Hucie Mińskiej (ch łopcy i dziewcz ęta) nie nosz ą  ozdób 

wiszących np. kolczyków, wisiorków, bransolet, malowanych oraz d ługich 

paznokci, farbowanych w łosów. 

4) Strój galowy noszony jest w czasie obchodów świ ąt pa ństwowych, wa żnych 

uroczystości szkolnych, w innych okoliczno ściach po ogłoszeniu przez dyrektora 
szkoły. 

5) Strój galowy ucznia Szko ły w Hucie Mi ńskiej składa się  z bia łej koszuli, koszulki 

z kołnierzykiem bez napisów i aplikacji oraz d ługich spodni w kolorze czarnym lub 

granatowym. Dodatkowo: granatowego lub czarnego swetra, marynarki na bia łą  
koszulę  lub koszulkę . 

6) Strój galowy uczennicy Szko ły w Hucie Miń skiej składa si ę  z bia łej koszulki, bluzki 

z kołnierzykiem bez napisów i aplikacji w d ługości zakrywaj ącej biodra, z zakrytymi 

ramionami, pod szyj ę  lub zapinanej, bez dekoltów oraz czarnej lub granatowej 

spódnicy o d ługości co najmniej do kolan lub d ługich spodni bez napisów 
i aplikacji. Dodatkowo: swetra, żakietu w kolorze granatowym lub Czarnym. 

3. Za zniszczone przez ucznia mienie Szko ły odpowiedzialność  materialn ą  ponosz ą  jego 

rodzice, którzy zobowi ązani są  osobi ście naprawi ć  zniszczone mienie lub pokry ć  
koszty jego naprawy albo zakupu nowego mienia. 

* 64 
1. Na terenie Szko ły obowiązuje zakaz u żywania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń  elektronicznych. 
2. Ucze ń  może korzysta ć  z telefonu lub innego urz ądzenia elektronicznego na terenie 

Szko ły za zgod ą  nauczyciela lub w przypadku konieczno ści udzielania pomocy 
poszkodowanemu. 

3. Telefony i inne urz ądzenia elektroniczne przechowywane s ą  w plecakach 
4. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu u żywania telefonu komórkowego lub 

innego urz ądzenia nauczyciel ma obowi ązek nakaza ć  uczniowi wyłączenie telefonu 
i umieszczenie telefonu lub innego urz ądzenia w plecaku. 

* 65 
1. Ucznia mo żna nagrodzi ć  za: 

1) wybitne osi ągnięcia w nauce; 

2) wzorową  postawę  uczniowską ; 

3) reprezentowanie Szko ły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach; 
4) dzia łalność  na rzecz spo łeczno ści lokalnej i ochrony środowiska naturalnego. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, mog ą  być : 

1) pochwa ła wychowawcy wobec ca łej klasy; 

2) pochwa ła wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szko ły; 
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców ucznia; 
4) dyplom uznania od Dyrektora Szko ły; 
5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora Szko ły. 

3. Wychowawca lub Dyrektor Szko ły, po zasi ęgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, mo że 

postanowi ć  o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Z tego samego tytu łu można przyzna ć  więcej ni ż  jedn ą  nagrod ę . 
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5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mo że wystąpić  ka żdy członek społeczno ści 

szkolnej, z tym że wniosek taki nie ma charakteru wi ążącego. 

6. Dyrektor Szko ły informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie. 

7. Uczeń  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog ą  wnieść  pisemne zastrze żenia do 

przyznanej nagrody w ci ągu 7 dni od jej otrzymania do Dyrektora Szko ły. 

8. Dyrektor rozpatruje zastrze żenia w terminie 7 dni od ich otrzymania, o czym 

informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
66 

1. Za uchybianie obowi ązkom, o których mowa w §63 i §64 Statutu, ucze ń  może zosta ć  
ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) pozbawieniem pe łnionych w klasie funkcji; 
3) upomnieniem lub nagan ą  Dyrektora Szko ły; 

4) pozbawieniem pe łnionych funkcji na forum Szko ły; 

5) zawieszeniem prawa do udzia łu w zaj ęciach pozalekcyjnych; 
6) obniżeniem oceny zachowania; 

7) przeniesieniem do równoleg łej klasy. 
2. Dyrektor mo że wystąpić  do Kuratora O światy z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej Szkoły w przypadkach ci ężkiego naruszenia obowi ązków ucznia, tj.: 
1) u żywania lub rozpowszechniania alkoholu, narkotyków lub „dopalaczy"; 
2) zagro żenia zdrowia lub życia innych uczniów; 
3) dewastacji maj ątku szkolnego lub przyw łaszczenia cudzego mienia. 

3. Ucze ń  nieobjęty obowi ązkiem szkolnym (po uko ńczeniu 18 roku życia), który spe łnia 
obowiązek nauki ucz ęszczaj ąc do Szkoły w Hucie Mi ńskiej, decyzj ą  Dyrektora mo że 
zosta ć  skreś lony z listy uczniów w przypadkach ci ężkiego naruszenia obowi ązków 

ucznia, tj.: 
1) u żywania lub rozpowszechniania środków psychoaktywnych; 
2) zagrożenia zdrowia lub życia innych uczniów; 

3) dewastacji maj ątku szkolnego lub przyw łaszczenia cudzego mienia; 

4) nieusprawiedliwionej nieobecno ści powyżej 30 dni. 

4. Skre ś lenie następuje na podstawie uchwa ły Rady Pedagogicznej i zasi ęgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego. 
S. Zastosowana kara powinna by ć  adekwatna do pope łnionego uchybienia. Kary nie 

mogą  być  stosowane w sposób naruszaj ący nietykalność  i godność  osobistą  ucznia. 

6. Kary, z wyj ątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2, nak łada Dyrektor Szko ły. 
7. O na łożonej karze informuje si ę  rodziców (prawnych opiekunów) z wyj ątkiem 

upomnień  udzielanych w trybie natychmiastowym. 

8. Od kary na łożonej przez wychowawc ę  przysługuje odwołanie do Dyrektora Szko ły. 

Odwołanie może wnieść  rodzic (opiekun prawny) w ci ągu 7 dni od uzyskania 

informacji, o której mowa w ust. 5. 

9. Dyrektor Szko ły rozpatruje odwo łanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 
Rozstrzygni ęcie Dyrektora jest ostateczne. 

10. Od kar nak ładanych przez Dyrektora przys ługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje si ę  odpowiednio, z tym że przed podj ęciem 

rozstrzygni ęcia Dyrektor Szko ły zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

33 



Rozdział  11 
Bezpieczeństwo w Szkole 

67 
1. Nauczyciele i inni pracownicy Szko ły ponosz ą  odpowiedzialność  za bezpiecze ństwo 

uczniów podczas ich pobytu w Szkole lub zaj ęć  zorganizowanych przez Szkołę . 
2. Procedurę  postępowania w przypadkach nag łych zachorowa ń , wypadków oraz 

zaistnienia konieczno ści udzielenia pierwszej pomocy okre ś la Dyrektor Szko ły. 
68 

1. Dzieci, których rodzice nie mog ą  zapewnić  opieki po zako ńczeniu zaj ęć, mogą  
uczęszcza ć  na zaj ęcia do świetlicy szkolnej. Za bezpiecze ń stwo dzieci w świetlicy 
odpowiadaj ą  wychowawcy świetlicy. 

2. Za bezpiecze ństwo dzieci przed rozpocz ęciem zaj ęć  lekcyjnych i w czasie przerw 
odpowiada nauczyciel dy żurny zgodnie z harmonogramem. 

3. Dyżur przed lekcjami rozpoczyna si ę  o godz. 7.45. 
4. Nauczyciela maj ącego dyżur, nieobecnego w szkole, zast ępuje nauczyciel zgodnie 

z księgą  zastępstw. 

S. Za bezpiecze ństwo podczas zaj ęć  lekcyjnych, dodatkowych, nadobowi ązkowych, 
zawodów sportowych, wycieczek, zielonych szkó ł, dyskotek itp. odpowiada nauczyciel 
prowadzący zaj ęcia lub wychowawca. 

6. W pierwszym dniu zaj ęć  w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniów 
z bezpiecznym zachowaniem w szkole i poza ni ą . O zasadach tych nale ży przypomina ć  
podczas ca łego roku, zwłaszcza przy okazji wycieczek, ferii itp. 

7. W ka żdej sali i pracowni komputerowej, w widocznym miejscu, znajduje si ę  ustalony 
przez Dyrektora Szko ły regulamin bezpiecznego zachowania i post ępowania, z którym 
zapoznaje si ę  uczniów na pierwszych zaj ęciach w danym roku szkolnym. 

8. W salach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń  fizycznych, gier 
i zabaw umieszcza si ę  tablice informacyjne okre ś lające zasady bezpiecznego 
u żytkowania. 

9. Wyj ścia poza Szko łę , wyjazdy na wycieczki i zielone szko ły odbywaj ą  się  zgodnie 
z odrębnymi przepisami oraz z regulaminem wydanym na podstawie § 13 ust. 2 
Statutu. 

10. Ucze ń , który z ró żnych przyczyn nie bierze udzia łu w wycieczce, uczestniczy 
w lekcjach w klasie wskazanej przez wychowawc ę . 

11. Uczeń  może być  zwolniony z zajęć  wyłącznie na pisemn ą  prośbę  rodzica. 
12. Uczeń , który zachorowa ł, może uda ć  się  do domu wyłącznie pod opieką  rodziców lub 

wskazanych przez rodziców opiekunów. 
13. Nauczyciel po ostatniej lekcji w danej klasie l-III ma obowi ązek odprowadzenia dzieci 

do szatni i przypilnowania porz ądku podczas ubierania si ę . Dzieci pozostaj ące 
w świetlicy odprowadzane s ą  tam przez nauczyciela prowadz ącego ostatni ą  lekcję . 

14. Pokój nauczycielski oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposa ża si ę  
w apteczki zaopatrzone w ś rodki niezb ędne do udzielania pierwszej pomocy 
i instrukcj ę  o zasadach udzielania tej pomocy. 

Rozdział  12 
Sposób organizacji i realizacji dzia łań  w zakresie wolontariatu 

69 
1. W Szkole organizuje si ę  Szkolny Klub Wolontariusza. 
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2. Wyznaczone cele i dzia łania Szkolnego Klubu Wolontariusza realizowane s ą  
w szczególno ści poprzez: 

1) zapoznanie m łodzieży z ide ą  wolontariatu oraz jej propagowaniem; 

2) uwra ż liwienie na problemy spo łeczne i potrzeby innych; 

3) kszta łtowanie właściwych postaw prospo łecznych; 

4) inspirowanie do aktywnego sp ędzania czasu wolnego; 

5) kszta łtowanie umiej ętności dzia łania w zespole; 

6) zdobywanie doświadczeń  w nowych dziedzinach. 

7) anga żowanie si ę w dzia łania na rzecz spo łeczno ści szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym i akcyjnym. 

3. Sposób realizacji dzia ła ń  odbywa si ę  w szczególno ści poprzez: 

1) przybli żenie uczniom idei wolontariatu podczas spotka ń  i godzin wychowawczych; 

2) zapoznanie z prawami i obowi ązkami wolontariuszy; 
3) propagowanie idei włączenia si ę  w pracę  wolontariatu wś ród uczniów; 
4) podejmowanie dzia ła ń  w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu i informowanie 

o wynikach tej dzia łalności na stronie internetowej Szko ły lub w gazetce szkolnej; 

5) zach ęcanie uczniów do dzia łań  w szkolnym wolontariacie podczas rozmów 

prowadzonych przez nauczycieli i do świadczonych wolontariuszy; 
6) szkolenia cz łonków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 
7) systematyczne zebrania cz łonków wolontariatu; 

8) pomoc najubo ższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym 
i niepełnosprawnym; 

9) tworzenie obszarów potrzeb ś rodowiska szkolnego i lokalnego w zakresie obj ętym 
dzia łaniem woluntarystycznym; 

10) monitorowanie dzia łalności wolontariuszy. 

4. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekuj ą  się  wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele 
koordynatorzy. 

S. W momencie powo łania Szkolnego Klubu Wolontariusza Dyrektor Szko ły, nauczyciele 

koordynatorzy opracowuj ą  regulamin dzia łalności klubu. 
Rozdział  13 

Organizacja wewn ątrzszkolnego doradztwa zawodowego 

* 70 
System Wewn ątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego w Szkole obejmuje ogó ł  dzia ła ń  
podejmowanych przez Szkołę  w celu prawid łowego przygotowania uczniów do wyboru 

dalszej drogi kszta łcenia. 

*71 
Celem głównym WSDZ jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego 
kszta łcenia i zawodu. Cel g łówny wykazuje konieczno ść  kszta łcenia u uczniów konkretnych 

umiejętności i dyspozycji, niezb ędnych do prawid łowego funkcjonowania w ró żnych rolach 
zawodowych i spo łecznych. Jest zobowi ązaniem ca łej spo łeczno ści szkolnej do 

systematycznych oddzia ływa ń  wychowawczo-doradczych. 

* 72 
1. Osiągnięciu celów ogólnych s łużą  cele szczegó łowe, dzięki którym uczniowie: 

1) rozwijaj ą  umiejętności pracy zespo łowej; 

2) wiedzą , jak się  uczyć  i rozwija ć  swoje zainteresowania, pasje i talenty; 

3) posiadaj ą  informacje o zawodach z najbli ższego otoczenia. 
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73 
1. Nauczyciele prowadz ący zajęcia w ramach WSDZ: 

1) diagnozują  potrzeby i zasoby uczniów; 

2) rozwijaj ą  talenty, zainteresowania, zdolno ści, predyspozycje, motywuj ą  do 

podjęcia okre ś lonych dzia ła ń ; 
3) wspieraj ą  rodziców w procesie doradczym, udzielaj ą  informacji lub kieruj ą  do 

specjalistów; 
4) znaj ą  ofertę  szkół, zasady rekrutacji i udost ępniają  te informacje zainteresowanym 

uczniom; 

5) włączaj ą  rodziców, przedstawicieli instytucji i zak ładów pracy w proces orientacji 

i doradztwa zawodowego w Szkole, 

6) posiadają  wiedzę  na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. 
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1. Za realizacj ę  WSK odpowiada Dyrektor Szko ły. 

2. Dyrektor Szko ły spo ś ród nauczycieli wyznacza szkolnego koordynatora WSDZ. 
3. Szkolny koordynator kieruje realizacj ą  tre ści z zakresu doradztwa zawodowego. 

75 
1. Formy dzia ła ń  adresowane do uczniów Szko ły obejmuj ą : 

1) badanie (diagnozę ) zapotrzebowania na dzia łania doradcze prowadzone w Szkole 

(wywiad, kwestionariusz ankiety); 
2) zajęcia warsztatowe (grupowe) s łużące rozbudzeniu świadomo ści konieczno ści 

planowania w łasnego rozwoju i kariery zawodowej, umo ż liwiające poznanie siebie 
i swoich predyspozycji zawodowych; 

3) warsztaty doskonal ące umiej ętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 
i współdzia łania w grupie, radzenie sobie ze stresem; 

4) udostępnianie informacji o zawodach, szko łach; 
5) spotkania z przedstawicielami ró żnych zawodów; 

6) prowadzenie kó łek zainteresowa ń  dla uczniów; 
7) udzielanie indywidualnych porad uczniom; 
8) organizowanie wycieczek. 

76 
1. Metody w poradnictwie grupowym najcz ęściej stosowane w pracy doradczej to: 

1) aktywizuj ące problemowe - burza mózgów, dyskusja; 
2) metoda dramy inscenizacje i odgrywanie ról; 

3) metody testowe kwestionariusze, ankiety, testy; 
4) metody audiowizualne filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy 

multimedialne, prezentacje multimedialne; 
5) treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki. 

77 
1. Oczekiwane efekty wynikaj ące z wdrożenia WSK w Szkole obejmują : 

1) kszta łtowanie aktywno ści zawodowej uczniów; 
2) pomoc rodzinie w kszta łtowaniu określonych postaw i zachowa ń  związanych 

z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci; 

3) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców; 

4) świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe; 
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Rozdzia ł  14 
Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie dzia łalności 

innowacyjnej 
78 

1. Szko ła mo że prowadzi ć  dzia łalność  innowacyjn ą  we współpracy ze stowarzyszeniami 

i innymi organizacjami 
79 

1. Innowacja może obejmować  wszystkie lub wybrane zaj ęcia edukacyjne w Szkole, ca łą  
Szkołę  lub jej cz ęść  i polega w szczególno ści na modyfikacji metod i sposobów 

nauczania przy zachowaniu celów i tre ści nauczania. 

2. Rozpoczęcie innowacji jest mo ż liwe pod warunkiem posiadania przez Szko łę  
odpowiednich środków finansowych, a tak że warunków kadrowych i organizacyjnych 

umoż liwiających przeprowadzenie innowacji. 

Rozdział  15 
Organizacja oddzia łów gimnazjalnych 

80 
1. Z dniem 1 wrze śnia 2017 r. likwiduje si ę  klasę  1, a w latach następnych kolejne klasy 

dotychczasowego gimnazjum. 
2. Organ stanowi ący jednostki samorz ądu terytorialnego prowadz ącej dotychczasowe 

gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwa ły, stwierdza 

zakoń czenie jego dzia łalności. 
3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum, 

o którym mowa w ust. 1, stosuje si ę  przepisy dotychczasowe. 
4. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza si ę  postępowania rekrutacyjnego do 

klasy I dotychczasowego gimnazjum. 
S. Szczegó łową  organizacj ę  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

okre ś la arkusz organizacji gimnazjum wraz z aneksami, opracowany przez dyrektora 
szkoły z uwzgl ędnieniem szkolnego planu nauczania ustalonego na podstawie 
ramowego planu nauczania dla gimnazjum. 

6. Uczniowie ko ń czący naukę  w gimnazjum przyst ępują  do egzaminu gimnazjalnego, 

o którym mowa w § 2 pkt. 20. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany dla uczniów 

dotychczasowego gimnazjum do roku szkolnego 2018/2019. 
7. W gimnazjum realizowany jest ramowy plan nauczania okre ś lony w przepisach art. 22 

ust. 2 Ustawy o systemie o światy. 
8. W dotychczasowym gimnazjum, do czasu zako ńczenia kszta łcenia, stosuje si ę  

podstawę  programow ą  kszta łcenia ogólnego dla gimnazjum okre ś lon ą  w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy o systemie o światy. 

9. Uczniom klas dotychczasowego gimnazjum przys ługuje prawo do bezp łatnych 

podręczników, materia łów edukacyjnych lub materia łów ćwiczeniowych do dnia 31 

sierpnia 2019 roku. 
10. Uczniowie klas gimnazjalnych otrzymuj ą  świadectwo, ustalone dla dotychczasowych 

gimnazjów, opatrzone piecz ęci ą  gimnazjum. 
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Rozdzia ł  16 
Organizacja oddzia łów przedszkolnych 

81 

1. Szkoła prowadzi oddzia ły przedszkolne dla dzieci 3, 4, 5 i 6-1etnich. Za organizacj ę  i 
działalność  oddziałów przedszkolnych odpowiada dyrektor szko ły, o którym mowa 

w 5 16, 5 18 ust.1,2,3. 
2. Oddzia ły przedszkolne funkcjonuj ą  przez ca ły rok szkolny. 

3. Oddzia ł  przedszkolny zapewnia dzieciom opiek ę, wychowanie i nauczanie w dni 

robocze, od poniedzia łku do pi ątku, w czasie nie krótszym ni ż  5 godzin dziennie. 

4. Organizacj ę  pracy oddzia łów przedszkolnych okre ś la ramowy rozkład 	dnia. 

Szczegó łowe zadania oddzia łu przedszkolnego i sposób ich realizacji ustalone s ą  
w rocznym programie pracy oddzia łów przedszkolnych i w miesi ęcznych planach 

pracy poszczególnych oddzia łów. 

5. W oddzia łach przedszkolnych prowadzona jest nauka religii na mocy odr ębnych 

przepisów; czas trwania zaj ęć  poświęconych nauce religii nie mo że przekracza ć  30 

minut. 

6. W oddzia łach przedszkolnych mo żna organizowa ć  na wniosek rodziców zaj ęcia 

dodatkowe: nauka j ęzyka angielskiego, rytmika, nauka p ływania w wymiarze czasu 

nieprzekraczaj ącym 30 minut. 
7. Zapisy do oddzia łów przedszkolnych odbywaj ą  się  zgodnie z zasadami naboru 

obowiązuj ącego na terenie Gminy Mi ń sk Mazowiecki. 

8. Terminy przerw w pracy oddzia łu przedszkolnego ustala organ prowadz ący na 

wniosek dyrektora szko ły. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do uprzedniego ustalenia 

terminów wspólnie z Rad ą  Rodziców. 
9. Nauczyciele pracuj ący w oddzia łach przedszkolnych wchodz ą  w skład rady 

pedagogicznej szko ły, o której mowa w 5 22. 
10. Po jednym przedstawicielu z rad oddzia łowych oddzia łów przedszkolnych wchodzi do 

Rady Rodziców, o której mowa w 5 23, 5 24. 
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1. Świadczenia udzielane przez oddzia ł  przedszkolny s ą  nieodpłatne w zakresie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Szko ła zapewnia dzieciom odp łatne wyżywienie. 

3. Wysoko ść  dziennej stawki żywieniowej ustala wy łoniony w postępowaniu 

przetargowym podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i dostaw ę  posi łków, na 

podstawie 	aktualnie 	obowiązujących 	cen 	artyku łów 	żywnościowych, 

z uwzgl ędnieniem norm żywieniowych. 
4. Za przeprowadzenie post ępowania przetargowego odpowiedzialny jest Dyrektor 

Szko ły. 

S. Deklaracje dotycz ącą  czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz rodzajów 
spożywanych posi łków, rodzice zg łaszaj ą  w momencie przyjmowania dziecka do 
przedszkola. 

6. Wszelkie zmiany w trakcie roku szkolnego wymagaj ą  pisemnego wyst ąpienia rodzica 

do dyrektora szko ły. 

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szko ły uwzgl ędnia zmiany z pierwszym dniem 

kolejnego miesiąca. 



Rozdzia ł  17 
Cele i zadania oddzia łu przedszkolnego 

83 

	

1. 	Oddział  przedszkolny realizuje cele i zadania wynikaj ące z ustawy Prawo 

Oświatowe oraz ustawy o systemie o światy, a w szczególno ści: 

1) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji 

i bezpiecze ństwa; 

2) zapewnia dzieciom pe łny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz 
fizyczny zgodnie z ich mo ż liwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach 

godności osobistej z wykorzystaniem w łasnej inicjatywy dziecka; 

3) realizuje bezp łatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej 

w oparciu o program wychowania przedszkolnego; 

4) zapewnia organizowanie zaj ęć  dodatkowych, z uwzgl ędnieniem w szczególno ści 

potrzeb i mo ż liwości rozwojowych dzieci; 
5) kszta łtuje umiej ętność  współżycia i wspó łdzia łania w zespole niejednorodnym, 

uczy poczucia odpowiedzialno ści za drugiego cz łowieka; 
6) umoż liwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynale żności narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

7) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspó łdzia ła z rodzin ą  
w przygotowaniu do nauki w szkole; 

8) udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez wspó łpracę  
z psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami 
działającymi na rzecz dzieci; 

9) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedz ę  o tych 
prawach; 

10) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki; 

w sytuacjach kryzysowych wszystkie dzia łania pracowników przedszkola bez 
względu na zakres ich obowi ązków s łu żbowych, w pierwszej kolejno ści skierowane 

są  na zapewnienie bezpiecze ństwa dzieciom. 

	

2. 	Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstaw ą  programową  jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie ń  oraz kszta łtowanie czynno ści 
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu warto ści, w tym wychowywanie dzieci tak, by orientowa ły się  
co jest dobre, a co z łe; 

3) kszta łtowanie u dzieci odporno ści emocjonalnej koniecznej do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak że łagodnego znoszenia 
stresów i pora żek; 

4) rozwijanie umiej ętności społecznych dzieci, które s ą  niezbędne w poprawnych 

relacjach z dzie ćmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjaj ących wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zró żnicowanych moż liwościach fizycznych i intelektualnych; 
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawno ść  fizyczn ą, zach ęcanie do uczestnictwa 

w zabawach i grach sportowych; 

7) budowanie dzieci ęcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiej ętno ści prezentowania swoich przemy ś leń  w sposób 
zrozumia ły dla innych; 
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8) wprowadzenie dzieci w świat warto ści estetycznych i rozwijanie umiej ętności 

wypowiadania si ę  poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kszta łtowanie u dzieci poczucia przynale żności spo łecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawo ści, aktywno ści i samodzielno ści, a także kszta łtowanie tych wiadomo ści 

i umiejętności, które s ą  wa żne w edukacji szkolnej. 

3. 	Cele wychowania przedszkolnego oddzia ł  przedszkolny realizuje w ramach 

następujących obszarów edukacyjnych: 

1) kszta łtowanie umiej ętności społecznych dzieci: porozumiewanie si ę  z doros łymi 

i dzie ćmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

2) kształtowanie czynno ści samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 
wdra żanie dzieci do utrzymywania ładu i porz ądku; 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno ści intelektualnych, które stosuj ą  

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) wychowanie zdrowotne i kszta łtowanie sprawno ści fizycznej; 
6) wdra żanie dzieci do dba łości o bezpiecze ństwo własne oraz innych; 
7) wychowanie przez sztuk ę  muzyka, śpiew, taniec, plastyka; 
8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowa ń  technicznych; 
9) pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagro żeń ; 

10) wychowanie dla poszanowania ro ś lin i zwierząt; 
11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj ą  matematyczn ą ; 

12) kszta łtowanie gotowo ści do nauki czytania i pisania; 

13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 
4. Oddzia ł  przedszkolny podejmuje niezbędne dzia łania w celu tworzenia optymalnych 

warunków realizacji dzia łalno ści dydaktycznej, wychowawczej i opieku ńczej oraz innej 
dzia łalności statutowej, zapewnienia ka żdemu dziecku warunków niezbędnych do 

jego rozwoju, podnoszenia jako ści pracy oddzia łu przedszkolnego i jego rozwoju 
organizacyjnego. 

S. Oddzia ł  przedszkolny realizuje cele zwi ązane z podtrzymaniem poczucia to żsamości 

narodowej, etnicznej, j ęzykowej i religijnej poprzez: 

1) wpajanie dzieciom tolerancji dla odmienno ści narodowej i religijnej; 

2) niestwarzania ró żnic w prawach i traktowaniu w ten sam sposób wszystkich dzieci 
bez względu na kolor skóry, ró żnice kulturowe i religijne; 

3) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrz ędów religijnych ró żnych wyzna ń ; 

4) swobody wyra żania myś li i przekona ń  światopogl ądowych oraz religijnych nie 

naruszaj ących dobra innej osoby; 
5) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz obrz ędach religijnych. 

6. Oddzia ł  przedszkolny realizuje cele i zdania poprzez: 
1) prowadzenie pracy opieku ńczo-dydaktycznej w oparciu o pe łną  znajomość  dziecka 

i jego środowiska rodzinnego, w ramach okre ś lonych obszarów edukacyjnych 

zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze 
wspó łczesn ą  wiedzą  pedagogiczn ą ; 

2) tworzenie warunków wspomagaj ących rozwój dzieci, ich zdolno ści 

i zainteresowa ń ; 
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3) współpracę  z poradni ą  psychologiczno-pedagogiczn ą ; 

4) prowadzenie dzia łalności diagnostycznej dotycz ącej rozwoju dzieci; 

5) zapewnienie dzieciom bezpiecze ń stwa i opieki podczas zabaw i ćwicze ń  na boisku 

szkolnym, a także w trakcie zaj ęć  poza terenem szko ły (dalsze spacery i wycieczki). 
Rozdział  18 

Nauczyciele oddzia łu przedszkolnego 
84 

1. W oddzia łach przedszkolnych zatrudnieni s ą  nauczyciele posiadaj ący wymagane 

kwalifikacje, na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. 
2. Nauczyciel oddzia łu przedszkolnego w szczególno ści: 

1) odpowiada za bezpiecze ństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci; 

2) tworzy warunki wspomagaj ące rozwój dzieci, ich zdolno ści i zainteresowania; 
3) wspiera rozwój aktywno ści poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 

siebie, otaczaj ącej rzeczywisto ści społeczno— kulturowej i przyrodniczej; 
4) planuje i prowadzi prac ę  wychowawczo-dydaktyczn ą  w oparciu o wybrany 

program wychowania przedszkolnego; 

5) współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logoped ą  oraz z innymi specjalistami 
służącymi pomocą  w rozwi ązywaniu problemów; 

6) prowadzi dokumentacj ę  swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne s łużące 
poznawaniu dzieci; 

7) przeprowadza analiz ę  gotowo ści dzieci do podj ęcia nauki w szkole (diagnoza 
przedszkolna); 

8) otacza indywidualn ą  opieką  każde dziecko i dostosowuje metody i formy pracy do 
jego moż liwości; 

9) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddzia ływa ń  wychowawczo—
edukacyjnych; 

10) organizuje w ci ągu roku szkolnego zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania 
indywidualne w miarę  potrzeb zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

11) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju. 
3. Nauczyciel mo że zaproponowa ć  program wychowania przedszkolnego opracowany 

samodzielnie lub we wspó łpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel mo że równie ż  
zaproponowa ć  program opracowany przez innego autora (autorów) lub program 
opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

4. Nauczyciel lub zespó ł  nauczycieli przedstawia dyrektorowi szko ły program 

wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego mo że obejmować  
tre ści nauczania wykraczaj ące poza zakres tre ści nauczania ustalonych w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego. 

S. Program wychowania przedszkolnego powinien by ć  dostosowany do potrzeb 
i moż liwości dzieci, dla których jest przeznaczony. 

6. Dyrektor szko ły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do u żytku w 

danym przedszkolu, przedstawiony przez nauczyciela lub zespó ł  nauczycieli 
programy wychowania przedszkolnego, tworz ące zestaw programów wychowania 
przedszkolnego. 

7. Dyrektor szko ły jest odpowiedzialny za uwzgl ędnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego ca łości podstawy programowej. 
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Rozdział  19 
Bezpieczeństwo dzieci w oddziałach przedszkolnych 

85 
1. Nauczyciele oddzia łów przedszkolnych sprawuj ą  opiekę  nad dziećmi, dostosowuj ąc 

metody i sposoby oddzia ływa ń  do wieku dziecka i jego mo ż liwości rozwojowych, 
z uwzględnieniem istniej ących warunków lokalowych. 

2. Za bezpiecze ństwo dzieci w oddziale przedszkolnym odpowiedzialni s ą  dyrektor 
szkoły, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy szko ły. 

3. Dyrektor szko ły zapewnia wychowankom pe łne bezpiecze ństwo i sta łą  opiekę  
w trakcie zaj ęć  prowadzonych na terenie placówki i poza ni ą  poprzez: 

1) realizacj ę  przez nauczycieli zada ń  zapisanych w niniejszym statucie; 

2) przestrzeganie liczebno ści dzieci w oddziale; 

3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów 

i wycieczek 
poza terenem szko ły; 

4) współpracę  z poradni ą  psychologiczno - pedagogiczn ą ; 
5) przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej; 
6) wyposa żenie pomieszcze ń  oddzia łów przedszkolnych w apteczki zaopatrzone 

w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcj ę  udzielania tej 
pomocy; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylacj ę  i ogrzewanie pomieszcze ń , w których 

przebywaj ą  dzieci; 
8) dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych 

dzieci; instalowanie tylko urz ądzeń  posiadaj ących certyfikaty; 
9) ogrodzenie terenu ogrodu; 

10) zabezpieczenie przed swobodnym dost ępem dzieci do pomieszcze ń  kuchennych 
i pomieszcze ń  gospodarczych; 

11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zag łębień . 
4. W swoich dzia łaniach szko ła stosuje obowi ązujące przepisy bhp i przeciwpo żarowe, 

w szczególno ści poprzez: 
1) dokonywanie kontroli sal oddzia łów przedszkolnych pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu; 
2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyra źny i trwa ły; 
3) umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji oddzia łów przedszkolnych; 
4) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwicze ń  ewakuacyjnych; 
5) umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych. 

Rozdzia ł  20 
Wychowankowie oddziału przedszkolnego 

86 
1. Do oddzia łów przedszkolnych ucz ęszczają  dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat do momentu 

rozpocz ęcia przez nie nauki szkolnej. 
2. Dziecko w wieku powy żej 7 lat, któremu odroczono realizacj ę  obowiązku szkolnego, 

może uczęszczać  do oddzia łu przedszkolnego nie d łużej ni ż  do końca roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym, w którym ko ńczy 9 lat. Decyzj ę  o odroczeniu obowi ązku 
szkolnego podejmuje dyrektor w ła ściwej obwodowo szko ły, po zasi ęgnięciu opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikaj ące z Konwencji Praw Dziecka, 

a w szczególności prawo do: 

1) wła ściwie zorganizowanego procesu opieku ńczo-wychowawczo-dydaktycznego, 

zgodnego z zasadami bezpiecze ństwa, odpowiadaj ącego jego potrzebom, 

zainteresowaniom i mo ż liwościom psychofizycznym; 

2) szacunku dla swoich potrzeb; 
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b ąd ź  psychicznej; 

4) poszanowania godno ści osobistej i w łasności intelektualnej; 

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

6) swobodnego wyra żania swoich myś li i przekona ń , z poszanowaniem zdania innych; 
7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych; 

8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego. 
4. W oddziale przedszkolnym ustalane s ą  wspólnie z dziećmi normy zachowa ń . Dziecko 

w przedszkolu ma obowi ązek: 

1) przestrzega ć  ustalonych zasad, zw łaszcza dotycz ących bezpiecze ń stwa; 

2) słuchać  i reagowa ć  na polecenia nauczyciela; 

3) szanowa ć  kolegów i wytwory ich pracy; 

4) szanowa ć  sprz ęty i zabawki znajduj ące się  w przedszkolu; 

5) dba ć  o estetykę  i czystość  pomieszcze ń , w których przebywa; 
6) sygnalizowa ć  złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne. 

S. Dziecko mo że być  objęte indywidualnym obowi ązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym, w przypadku, gdy stan jego zdrowia uniemo ż liwia lub znacznie 

utrudnia ucz ęszczanie do przedszkola. Indywidualne nauczanie organizowane jest 

przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadz ącym, na wniosek 
rodziców, do którego do łączone jest orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej w tym specjalistycznej o konieczno ści obj ęcia dziecka indywidualnym 
rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

6. Wychowankowi objętemu kszta łceniem specjalnym dostosowuje si ę  program 

wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz jego mo ż liwości psychofizycznych. Dostosowanie nast ępuje na podstawie 

opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-

terapeutycznego, uwzgl ędniaj ącego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 
kszta łcenia specjalnego. 

7. Za prawid łowość  realizacji zada ń , o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor 
szko ły. 

8. W zale żności od rodzaju niepe łnosprawno ści przedszkole zapewnia wychowankowi 
specjalistyczn ą  pomoc i opiekę . 

87 
1. Dziecko za dobre zachowanie i post ępy w nauce mo że być  w przedszkolu nagrodzone: 

1) ustn ą  pochwałą  nauczyciela; 
2) pochwałą  do rodziców; 
3) pochwałą  dyrektora szko ły; 
4) nagrod ą  rzeczow ą . 

2. Dziecko mo że być  ukarane za świadome niestosowanie si ę  do obowiązujących 

w przedszkolu zasad: 

1) ustn ą  uwagą  nauczyciela; 
2) odsuni ęciem od zabawy na krótki czas; 
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3) odebraniem dziecku przedmiotu niew ła ściwej zabawy; 

4) czasowym ograniczeniem uprawnie ń  do wybranych zabaw. 

3. W przedszkolu wyklucza si ę  wszelkie formy kar fizycznych. 

4. Wychowankowie przejawiaj ący zachowania agresywne zagra żające zdrowiu innych 

dzieci poddawani s ą  wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy 
podejmuj ą  decyzj ę  0: 

1) powiadomieniu dyrektora szko ły; 
2) powiadomieniu rodziców dziecka; 

3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecno ści dyrektora szko ły w celu 

uzgodnienia wspólnego kierunku oddzia ływa ń  wychowawczych; 
4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno— pedagogicznej w celu dokonania 

diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii; 
5) innych dzia łaniach podj ętych w porozumieniu z rodzicami. 

88 
1. Dziecko powinno przyj ść  do oddzia łu przedszkolnego czyste, starannie uczesane 

i ubrane w strój wygodny, umo ż liwiający samodzielne ubranie si ę  i rozebranie. Odzie ż  
wierzchnia powinna by ć  dostosowana do warunków atmosferycznych i umo ż liwiać  
codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubra ń  dziecka nie wolno spina ć  
agrafkami ani szpilkami. 

2. Dziecko powinno mieć  wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, 
przybory do mycia zębów, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubra ń  na 
zmian ę . Wszystkie rzeczy powinny by ć  podpisane i znane dziecku. 

3. Dziecko nie powinno przynosi ć  do przedszkola swoich zabawek, ani rzeczy 
warto ściowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialno ści za rzeczy zepsute lub 
zagubione. 

89 

1. Dziecko powinno by ć  przyprowadzane do oddzia łu 	przedszkolnego zgodnie 
z tygodniowym rozkładem zaj ęć . Rodzice obowiązani są  zgłaszać  ewentualne 
spóźnienia telefonicznie lub osobi ście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie. 

2. Osoba przyprowadzaj ąca dziecko do oddzia łu przedszkolnego obowi ązana jest 
rozebra ć  je w szatni i osobi ście przekaza ć  nauczycielce grupy, do której dziecko 
uczęszcza lub nauczycielce dy żuruj ącej. Nauczyciel przedszkola nie ponosi 
odpowiedzialno ści za bezpiecze ństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed 
furtką, wej ściem do przedszkola, w szatni, przed zamkni ętymi drzwiami sali itp. 

3. Do oddzia łu przedszkolnego nie nale ży przyprowadza ć  dzieci przezi ębionych, 
zakatarzonych, wymiotuj ących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia 
wątpliwo ści co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać  za świadczenia 
lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyj ęcia dziecka do 
oddziału. 

4. Dzieci przyprowadzane s ą  i odbierane przez rodziców lub upowa żnione przez nich 
osoby doros łe gwarantuj ące pełne bezpiecze ństwo. W szczególnych wypadkach 
dziecko mo że być  odebrane przez niepe łnoletnie rodze ń stwo, które ma upowa żnienie 

od rodzica i posiada dowód osobisty lub legitymacj ę  szkoln ą . Rodzice składaj ą  
dodatkowe o świadczenie, że biorą  ca łkowitą  odpowiedzialno ść  za bezpiecze ństwo 
dzieci po opuszczeniu przez nie terenu placówki. 
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S. Upowa żnienie pisemne powinno zawiera ć  imiona i nazwiska rodziców, numery 

telefonów oraz imi ę  i nazwisko osoby upowa żnionej z numerem telefonu oraz 

deklaracj ę  zgody na udostępnienie danych osobowych. 

6. Osoba upowa żniona w momencie odbioru dziecka powinna posiada ć  przy sobie 

dowód to żsamości i na żądanie nauczyciela okaza ć  go. W sytuacjach budz ących 

wątpliwo ści nauczyciel kontaktuje si ę  z rodzicami wychowanka. 

7. Szkoła może odmówi ć  wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbieraj ącej 

wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewni ć  dziecku bezpiecze ństwa (osoba pod 

wpływem alkoholu, ś rodków odurzaj ących itp.). 

8. O ka żdym przypadku odmowy wydania dziecka niezw łocznie informowany jest 

dyrektor szko ły. Szkoła podejmuje wszelkie dost ępne czynno ści w celu nawi ązania 

kontaktu z rodzicami. 
9. W przypadku odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upowa żnione po godzinie 

zako ńczenia zaj ęć  nauczyciel zobowi ązany jest do skontaktowania si ę  telefonicznego 

z rodzicami dziecka. 
10. W przypadku powtarzaj ących si ę  sytuacji opisanych w pkt. 9 podj ęte zostan ą  

następuj ące dzia łania: 
1) rozmowa wyja śniająca dyrektora szko ły z rodzicami dziecka; 

2) wystosowanie listu do rodziców dziecka; 

3) wystąpienie dyrektora szko ły z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opieku ń czego 

o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka oddzia łu przedszkolnego. 

11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po up ływie czasu pracy szko ły, 

nauczyciel zobowi ązany jest powiadomi ć  telefonicznie rodziców o zaistnia łym fakcie. 

12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie mo żna 

uzyska ć  informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upowa żnionych do odbioru 

dziecka, nauczyciel zobowi ązany jest powiadomi ć  dyrektora szko ły i najbli ższy 

komisariat policji o niemo żności skontaktowania si ę  z rodzicami dziecka w celu 
ustalenia miejsca ich pobytu. 

13. Życzenie rodziców dotycz ące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 
być  poświadczone przez orzeczenie s ądowe. 

14. Rodzice maj ą  obowiązek niezwłocznie poinformowa ć  szkołę  o kłopotach zdrowotnych 

dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zaka źnych. 

15. W oddziale przedszkolnym nie mog ą  być  stosowane wobec wychowanków żadne 

zabiegi medyczne z wyj ątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Nauczycielowi nie wolno podawa ć  dzieciom żadnych leków. 

16. Niedopuszczalne jest wyposa żanie dzieci przyprowadzanych do oddzia łu 

przedszkolnego w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem. 

17. Nauczyciel danego oddzia łu ma obowiązek niezwłocznie poinformowa ć  rodziców 

o zaobserwowanych, niepokoj ących sygna łach dotycz ących stanu zdrowia dziecka. 

18. Rodzice zobowi ązani są  do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku 

otrzymania zawiadomienia o jego chorobie. 
19. Dziecko mo że mieć  czasowo zawieszone prawo korzystania z oddzia łu przedszkolnego 

w przypadku wszawicy lub choroby zaka źnej. Decyzj ę  o zawieszeniu prawa do 

korzystania z oddzia łu przedszkolnego podejmuje dyrektor szko ły. 
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Rozdział  21 
Rodzice dzieci z oddzia łu przedszkolnego 

90 
1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opieku ńczym, a tak że z Międzynarodową  

Konwencją  Praw Dziecka rodzice ponosz ą  odpowiedzialno ść  za kszta łcenie 

i wychowanie swoich dzieci. 
2. Do podstawowych obowi ązków rodziców wychowanka oddzia łu przedszkolnego 

nale ży: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) współpraca z nauczycielami prowadz ącymi grupę  w celu ujednolicenia 

oddzia ływa ń  wychowawczo-dydaktycznych rodziny i oddzia ły przedszkolnego; 
3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie w zakresie podstawowych 

czynno ści samoobsługowych; 
4) respektowanie uchwa ł  rady pedagogicznej i rady rodziców; 

5) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia; 

6) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy 

może to być  istotne dla jego bezpiecze ństwa, stosowanej diety; 

7) bezzwłoczne informowanie szko ły o stwierdzeniu choroby zaka źnej u dziecka; 

8) dostarczenie za świadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej 
chorobie, pozwalaj ącego na pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym; 

9) zawiadamianie szko ły o przyczynach d ługotrwa łych nieobecności dziecka (powy żej 

1 miesiąca); 

10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobi ście lub przez upowa żnion ą  osobę  
zapewniaj ącą  dziecku pe łne bezpiecze ń stwo; 

11) przestrzeganie godzin pracy oddzia łu przedszkolnego; 
12) zapewnienie dziecku warunków do regularnego ucz ęszczania na zaj ęcia; 
13) zapewnienie dziecku niezb ędnego wyposa żenia; 

14) kontrolowanie, ze wzgl ędów bezpiecze ństwa, co dziecko zabiera do oddzia łu 
przedszkolnego; 

15) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez nauczycieli oddzia łu 
przedszkolnego; 

16) bezzwłoczne informowanie szko ły o zmianach telefonu kontaktowego i adresu 
zamieszkania; 

17) ś ledzenie na bie żąco informacji umieszczanych na tablicach og łoszeń . 
91 

1. Rodzice i nauczyciele zobowi ązani są  współdziałać  ze sobą  w celu skutecznego 
oddziaływania wychowawczego na dziecko i okre ś lenia drogi jego indywidualnego 
rozwoju. 

2. Rodzice maj ą  prawo do: 
1) zapoznania si ę  z realizowanymi w oddziale przedszkolnym programami oraz 

zadaniami wynikaj ącymi z rocznego planu pracy oddzia łu i z planów miesi ęcznych 
w danym oddziale; 

2) uzyskiwania na bie żąco rzetelne informacje na temat aktualnego stanu rozwoju 
i postępów swojego dziecka; 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn 
trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy; 

4) wybierania swojej reprezentacji do Rady Rodziców; 
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5) zapoznania si ę  ze statutem szko ły oraz innymi regulaminami obowi ązującymi 

w szkole; 

6) wyra żania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi szko ły wniosków 

z obserwacji pracy oddzia łu przedszkolnego; 

7) wyra żania i przekazywania opinii na temat pracy oddzia łu przedszkolnego 

dyrektorowi, organowi prowadz ącemu i nadzoruj ącemu prac ę  pedagogiczn ą , 

poprzez swoje przedstawicielstwo; 
8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie 

z potrzebami; 

9) dokonywania wyboru zaj ęć  dodatkowych; 
10) udzia łu i organizowania wspólnych spotka ń  z okazji uroczysto ści i imprez 

szkolnych; 
11) zapoznawania si ę  z planowanym jad łospisem. 

92 
1. Szkoła współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego 

uzgadniania kierunku i zakresu dzia łań  wychowawczych. 

2. Częstotliwość  wzajemnych spotka ń  rodziców i nauczycieli po święconych wymianie 
informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zale ży od nauczyciela prowadz ącego 

oddzia ł  i rodziców. 
3. Formy współpracy z rodzicami: 

1) zebrania grupowe i zaj ęcia otwarte; 
2) uroczysto ści i spotkania okoliczno ściowe, wycieczki, imprezy plenerowe i inne 

z udziałem rodziców; 
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem szko ły, nauczycielami, 

specjalistami w zale żności od potrzeb; 
4) pogadanki i zaj ęcia warsztatowe podnosz ące wiedz ę  pedagogiczn ą ; 
5) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci; 
6) informacje umieszczane na stronie internetowej. 
4. Po zako ńczeniu rekrutacji dzieci na nast ępny rok szkolny, szko ła organizuje cykl 

spotka ń  adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyj ętych i ich rodziców w celu: 
1) obniżenia poczucia l ęku u dzieci i rodziców zwi ązanych z przebywaniem poza 

domem; 
2) obserwowania stosowanych w oddziale przedszkolnym metod wychowawczych; 
3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych; 
4) oglądu bazy lokalowej i wyposa żenia sal. 

5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, 
odpowiedniej opieki, od żywiania oraz metod opieku ńczo-wychowawczych rodzic 
dziecka przekazuje dyrektorowi szko ły uznane przez niego za istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

6. Z tytu łu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez oddzia ł  przedszkolny informacji 
w zakresie nauczania, wychowanie i opieki, dotycz ących ich dziecka, szko ła nie 
pobiera żadnych opłat, bez wzgl ędu na posta ć  i form ę  przekazanych informacji. 

Rozdzia ł  22 
Postanowienia szczególne i ko ńcowe 

93 
1. Szko ła posiada własny sztandar. 
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2. Sztandar u żywany jest przy wa żnych ceremoniach szkolnych i pa ństwowych oraz 

w innych sytuacjach, wskazanych przez organ prowadz ący. 

3. Szczegó łowe zasady u żywania sztandaru znajduj ą  się  w odrębnym dokumencie 

zwanym „Ceremonia ł  szkoły", ustalonym i zatwierdzonym przez Dyrektora Szko ły. 

94 
1. W Szkole dzia ła gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
2. Opiekę  zdrowotn ą  nad uczniami Szko ły sprawuje piel ęgniarka medycyny szkolnej oraz 

lekarz pierwszego kontaktu, o których mowa w odr ębnych przepisach. 

3. Do zada ń  pielęgniarki szkolnej nale ży w szczególno ści udzielanie pomocy dora źnej 

w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz czuwanie nad 

prowadzeniem okresowych bada ń  i bilansów zdrowia dzieci i m łodzieży. 

4. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej okre ś lają  odrębne przepisy. 

95 
1. Szko ła mo że przyjmowa ć  słuchaczy zak ładów kszta łcenia nauczycieli lub szkó ł  

wyższych w celu odbycia praktyk pedagogicznych. 

2. Wła ściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomi ędzy 

Dyrektorem Szko ły lub, za jego zgod ą, nauczycielem opiekunem praktyki a zak ładem 

kszta łcenia nauczycieli ł ub szkołą  wyższą . 

96 
1. Szko ła prowadzi wspó łpracę  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

specjalistycznymi, szko łami wyższymi i organizacjami pozarz ądowymi oraz innymi 
instytucjami dzia łającymi na rzecz rodziny, dzieci i m łodzie ży, 

2. W Szkole mogą  dzia łać  stowarzyszenia i organizacje, z wyj ątkiem partii i organizacji 
politycznych. 

4. Zasady funkcjonowania zwi ązków zawodowych w Szkole reguluj ą  odrębne przepisy. 
97 

1. Szkoła u żywa pieczęci i stempli zgodnie z odr ębnymi przepisami. 
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacj ę  na zasadach okre ś lonych w odrębnych 

przepisach. 

98 
1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowa ń  i wydawania duplikatów oraz zasady odp łatno ści za te 
czynności okreś lają  odrębne przepisy. 

3. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania reguluj ą  odrębne przepisy. 
99 

1. Szko ła jest jednostką  bud żetową . 
2. Zasady tworzenia, tre ść  i sposób realizacji planu finansowego Szko ły oraz gospodarki 

finansowej okre ś lają  odrębne przepisy. 

100 
1. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
2. Wszelkie zmiany wymagaj ą  uchwa ły Rady Pedagogicznej Szko ły Podstawowej 

im. Karola Wojtyły w Hucie Mi ń skiej z siedzib ą  w Cielechowi źnie. 

Cielechowizna, 23.11.2017 
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