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DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Informacje ogólne o szkole 

§1. 1. Szkoła Podstawowa w Lubatowej im. Jana Pawła II zwana dalej szkołą jest 
placówką publiczną i: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego 
i podstawę wychowania przedszkolnego; 

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w miejscowości Lubatowa o numerze 284, 38-
440 Iwonicz-Zdrój, tel. (13) 43502 60, e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój z siedzibą przy ulicy Al. Słoneczna 
28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

5. Ilekroć w statucie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę 
Podstawową w Lubatowej im. Jana Pawła II . 

6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa w Lubatowej 
im. Jana Pawła II . Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Lubatowej”.  

7. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach: 

1) pieczęć urzędowa okrągła duża i mała z godłem państwa w środku i napisem na otoku 
„Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej”; 

2) stempel prostokątny: 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Im. JANA PAWŁA II 

LUBATOWA 284 

38-440 IWONICZ-ZDRÓJ 

Tel./fax (013) 43 502 60 

NIP: 684-10-92-363. 
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8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

9. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) dyrektorze, dyrektorze szkoły należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Lubatowej; 

2) Radzie pedagogicznej należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Lubatowej; 

3) Radzie rodziców należy przez to rozumieć radę rodziców Szkoły Podstawowej 
w Lubatowej im. Jana Pawła II  

4) uczniach należy przez to rozumieć uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Lubatowej; 

5) rodzicach należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych uczniów 
i wychowanków Szkoły Podstawowej Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej ; 

10. Obwód szkoły obejmuje teren miejscowości Lubatowa. 

11. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły 
podstawowej oraz oddziałach przedzkolnych.  

12. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości 
bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi 
przepisami prawa. 

13. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.  

14. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.  

15. Cykl kształcenia trwa 8 lat. 

16. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. 

17. W szkole tworzy się oddziały sportowe. Organizacja oddziałów sportowych określa 
„Regulamin oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej” 

18.  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 
w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

19. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest 
większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na 
podstawie kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2017. poz. 59) oraz przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.  

20. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz 
klas pierwszych.  
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Rozdział 2 
Misja szkoły, model absolwenta  

§2. 1. Misja szkoły: 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, 
a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem 
w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, 
zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. 

2. Wizja szkoły: 

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując 
i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na 
odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, 
chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.  

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich 
wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, 
dziedzictwa kulturowego i historycznego.  

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć 
w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. 
Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.  

§3. 1. Model absolwenta: Absolwent szkoły jest Polakiem umiejącym żyć godnie 
i poruszać się w otaczającym go świecie oraz: 

1) jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; 

2) czerpie radość z nauki; 

3) przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

4) potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

5) potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

6) zgodnie współpracuje z innymi; 

7) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

8) jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

9) rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju; 

10) dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

11) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 

Rozdział 3 
Cele i zadania szkoły 

§4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie 
o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także 
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zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, uwzględniającym potrzeby rozwojowe 
uczniów. 

2. Głównymi celami szkoły jest: 

1) realizacja celów i zadań określonych w podstawie programowej; 

2) kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki na dalszych 
etapach eduakcyjnych oraz życia we współczesnym świecie; 

3) zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości oraz indywidualnych uzdolnień 
i zainteresowań uczniów, w tym rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz 
motywacji do nauki; 

4) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 
(rodzina, przyjaciele);  

5) kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 
poszanowania dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie 
i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy 
o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata oraz 
możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania, o kulturze i środowisku naturalnym; 

6) organizacja i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega 
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
każdego ucznia oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego 
funkcjonowanie w szkole; 

7) troska o zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną uczniów, kształtowanie nawyków 
dbania o własne zdrowie oraz ochronę środowiska naturalnego; 

8) udzielanie pomocy materialnej uczniom potrzebującym; 

9) prowadzenie doradztwa zawodowego wśród dzici i młodzieży; 

10) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz 
kształtowanie u uczniów postaw społecznych i odpowiedzialności za otaczający świat, 
w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 
aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

3. Cele, o których mowa w ust.2 osiągane są poprzez: 

1) realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz przyjętych zgodnie 
z przepisami programów nauczania zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego 
planu naczania oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego przygotowanego w oparciu 
o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej; 

3) zapewnienie wszystkim uczniom wszechstronnego rozwoju, bez względu na 
narodowość, pochodzenie, wyznanie religijne; 
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4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u uczniów 
trudności w uczeniu się, potencjału ucznia i jego zainteresowań, szczególnych 
uzdolnień, a także wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu 
w trakcie bieżącej pracy z uczniami; 

5) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce 
w świecie, przygotowującej do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz 
świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań 
w życiu rodzinnym i społecznym; 

6) umożliwienie realizacji indywidualnego toku lub programu nauki uczniom szczególnie 
uzdolnionym; 

7) organizację i udzielanie rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów 
dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 
poprzez działania m.in. pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego, a w szczególnych 
przypadkach przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc; 

8) współpracę z innymi szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi 
w kraju i za granicą, 

9) realizowanie szczegółowych zadań wychowawczych określonych przez wychowawców 
oddziałów w programach wychowawczych, a także programu profilaktyczno-
wychowawczego realizowanego przez szkołę. 

4.Do zadań szkoły należy w szczególności:  

1)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;  

2)  realizowanie zadań opiekuńczych odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 
środowiskowych uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony 
zdrowia; 

3)  kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej;  

4)  realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;  

5)  organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 
zasad higieny psychicznej; 

6)  dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów lub poszczególnego ucznia; 

7)  wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 
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8)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia 
i nauczania; 

9)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym w formach i na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach; 

11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej;  

12) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności 
poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

15) zapewnienie realizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przy współpracy 
z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą; 

16) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 

17) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 
kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, 
podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

18) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 
a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

20) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

21) zapewnienie warunków do działania na terenie szkoły wolontariuszy, stowarzyszeń 
i innych organizacji wzbogacających formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki; 

22) współpraca z organizacjami i podmiotami, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza; 

23) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji; 

24) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

5. Zadania, o których mowa w ust. 4 wykonywane są poprzez: 
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1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzoną w szkole w oparciu o obowiązującą 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych;  

2) realizację dopuszczonego do użytku szkolnego zestawu programów nauczania oraz 
zastosowanych w szkole podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych; 

3) tworzenie warunków do wdrażania i realizacji programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły opracowanego na podstawie rozpoznanych potrzeb, a także 
wykorzystywanie wniosków z analizy realizacji programu wychowawczo-
profilaktycznego w celu zapewnienia skuteczności podejmowanych działań;  

4) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć dla uczniów o różnych 
potrzebach edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa; 

5) zatrudnianie pedagoga/psychologa/specjalistów realizujących zadania wynikające 
z przepisów szczegółowych; 

6) stosowanie na zajęciach różnorodnych metod pracy, dostosowanych do potrzeb 
i możliwości uczniów, w tym włączających uczniów z niepełnosprawnościami lub 
trudnościami; 

7) realizację zadań respektującą zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach 
Dziecka. 

DZIAŁ II 
Organy szkoły i ich kompetencje  

§5. 1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

§6. Każdy z wymienionych organów w § 5 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo 
oświatowe i ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych 
regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze 
statutem szkoły. 

Rozdział 1 
Dyrektor szkoły 

§7. 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły pełniącym funkcje 
zarządcze. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 
przepisach dla: 
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1) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Iwonicz-Zdrój, którą zarządza i reprezentuje 
ją na zewnątrz; 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej, 
w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 
postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na 
podstawie odrębnych przepisów, 

4) dyrektora publicznej szkoły podstawowej,  

5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.  

§8. 1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. 
Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.  

2. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 

3. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności 
odpowiada za: 

1) planowanie pracy szkoły; 

2) zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, dbałość o wysoki poziom kadry nauczycielskiej 
i maksymalną efektywność jej pracy; 

3) dokonywanie oceny pracy nauczycieli; 

4) sporządzanie i wydawanie świadectw pracy; 

5) zapewnienie bezpieczeństwa pracy nauczycielom i nauki uczniom; 

6) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

7) kultywowanie symboliki i tradycji szkolnej, przestrzeganie obrzędowości; 

8) reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

9) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

10) ustalanie nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z obowiązującą tabelą 
płac; 

11) przyznawanie nagród nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

12) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

13) zlecanie nauczycielom pracy w godzinach ponadwymiarowych; 

14) udzielanie nauczycielom urlopów, 

15) przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny i przywracanie do pracy nauczyciela 
pozostającego w stanie nieczynnym; 

16) zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych; 

17) opiniowanie wniosków nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego; 
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18) zwalnianie uczniów z niektórych przedmiotów; 

19) organizację zajęć dodatkowych; 

20) ustalenie terminów egzaminów poprawkowych; 

21) uzgodnienie liczby zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów 
klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia; 

22) organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach i na zasadach 
określonych w Procedurze Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej; 

23) organizację nauczania indywidualnego na zasadach określonych w § 71 statutu szkoły; 

24) organizację kształcenia w trybie indywidualnego toku nauki lub indywidualnego 
program nauki, zgodnie z zasadami określonymi w § 72 statutu szkoły;  

25) spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. 
W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć 
w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Dyrektor odpowiada za stan materialny szkoły, który protokolarnie przyjmuje przy 
powierzeniu mu i zdaje przy opuszczeniu zajmowanego stanowiska.  

5. Działalność dyrektora nie może być sprzeczna z postanowieniami statutu szkoły 
i przepisami wyższego rzędu.  

§9. Dyrektor szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora 
szkoły, współpracuje z organem prowadzącym szkołę, reprezentuje szkołę na zewnątrz, 
wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły. 

Rozdział 2 
Rada pedagogiczna  

§10. 1. Rada pedagogiczna szkoły jest kolegialnym organem szkoły.  

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

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub 
placówki, a także pielęgniarka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 
zdrowia uczniów 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 
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2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 

3) zatwierdzanie planu pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły; 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzane zmian (nowelizacje) do statutu; 

8) ustalanie sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 
szkoły. 

6. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 
szkolnego; 

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;  

4) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  

5) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

6) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień; 

7) opiniuje projekt planu finansowego szkoły; 

8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których 
celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

12) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 
kierownicze. 

7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

8. Rada pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza statut oraz jego zmiany. 
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9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

10. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy obrad, 
w szczególności w sprawach, które mogą naruszyć dobro lub dane osobowe uczniów, ich 
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

11. Udział nauczycieli w zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowy. 

12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

13. Szczegółową organizację zebrań rady pedagogicznej, podejmowanie decyzji określa 
Regulamin Rady Pedagogicznej. 

14. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 
rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły 

Rozdział 3 
Rada Rodziców 

§11. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły. 

3. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów 
z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły. 

4. Celem rady rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań 
zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności. 

5. Rada rodziców działa na podstawie utworzonego przez siebie „Regulaminu Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej”,  

6. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami w realizacji 
statutowych zadań szkoły.  

7. Rada rodziców z własnej inicjatywy może wystąpić z wnioskiem do dyrektora 
w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela lub może wystąpić z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkoły.  

8. Szkoła zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej 
działania oraz miejsce na stronie internetowej szkoły.  

9. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole. Wgląd 
w dokumentację rady rodziców odbywa się na zasadach ustalonych w Regulaminie Rady 
Rodziców.  

10. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły poprzez:  

1) opiniowanie działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły;  

2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodzicom w realizacji zadań statutowych szkoły;  

3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu 
wspierania działalności statutowej szkoły.  
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11. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane 
do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie 
programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły 
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 
dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców 
w porozumieniu z radą pedagogiczną; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie planu pracy szkoły, projektów eksperymanetów pedagogicznych oraz innych 
spraw istotnych dla szkoły. 

12. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, 
których opiniowanie jest ustawową kompetencją rady rodziców, powinny być przekazane 
przewodniczącemu rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich 
rozpatrzeniem.  

13. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 
konkursowej na dyrektora szkoły. 

Rozdział 4 
Samorząd uczniowski 

§12. 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów, takich jak: 

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

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 
z dyrektorem; 

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

7) prawo opiniowanie długości przerw międzylekcyjnych oraz organizacji przerwy 
umożliwiającej uczniom spożycie posiłku na terenie szkoły; 

8)  opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć. 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

7. Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien 
ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne 
wymagają odpowiedzi niezwłocznej. 

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły - pracę nauczycieli 
szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu na wniosek podpisany przez 20% 
uczniów szkoły.  

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę: 

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów do 
objęcia stanowisk w organach samorządu - wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi 
szkoły; 

2)  dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród 
uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom samorządu lub nauczycielom pełniącym 
funkcje kierownicze w szkole; 

3)  jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu; 

4)  wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 

5)  regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów samorządu obowiązujące w Szkole 
stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 5 
Zasady współpracy organów szkoły 

§13. 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 
w granicach swoich kompetencji. 



Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej 19 
 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 
naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie 
pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły i radzie 
pedagogicznej poprzez swoją reprezentację w formie pisemnej. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg 
i wniosków. 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki 
i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 14 statutu szkoły. 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej i zasad ujętych w § 15 niniejszego statutu. 

§14. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania 
i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości statutu szkoły, a wszczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

2) zgłaszania do programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski 
i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady 
pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje 
dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 
przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione przez wychowawcę na pierwszym 
zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce 
i przyczyn trudności, o frekwencji ucznia (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie 
zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu 
terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie); 
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7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - 
porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia psychologiczno- 
pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 

4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pprzybory; 

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających 
przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia, 

7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 

9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 

10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności 
wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

11) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem 
zebrań. 

4. Współdziałanie szkoły i rodziców odbywa się poprzez: 

1) zebrania ogólne z dyrektorem szkoły; 

2) zebrania z wychowawcami poszczególnych oddziałów; 

3) indywidualne spotkania rodziców z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem, 
logopedą psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym; 

4) zebrania rady rodziców wg harmonogramu ustalonego przez ten organ; 

5) udział dyrektora szkoły w zebraniach rady rodziców, informowanie tego organu 
o bieżących sprawach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły; 

6) kontakty telefoniczne; 

7) kontakty drogą mailową z użyciem e–dziennika; 

8) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i ewaluacji wybranych dokumentów 
pracy szkoły; 

9) udział rodziców w uroczystościach szkolnych organizowanych zgodnie z ceremoniałem 
szkoły. 
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Rozdział 6 
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

§15. 1. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 
dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 
sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, 
powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 
przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela 
do pracy w zespole. 

3.  Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze 
głosowania. 

4.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 
prowadzącego. 

DZIAŁ III 
Organizacja pracy szkoły 

Rozdział 1 
Baza szkoły 

§16. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada: 
1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 
2) bibliotekę; 
3) 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu; 
4) salę gimnastyczną; 
5) plac zabaw; 
6) gabinet pedagoga; 
7) gabinet logopedy; 
8) gabinet medycyny szkolnej, izolatkę; 
9) gabinet stomatologiczny; 
10) pomieszczenie do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
11) świetlicę szkolną; 
12) kuchnię, zaplecze kuchenne, stołówkę; 
13) szatnię; 
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14) sklepik szkolny. 

Rozdział 2 
Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

§17. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa opracowany 
przez dyrektora szkoły arkusz organizacyjny, który wraz z planem dydaktyczno-
wychowawczym i tygodniowym rozkładem zajęć stanowi podstawę pracy w każdym roku 
szkolnym.  

2. Dyrektor na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji 
ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych – realizowanych na zajęciach z przedmiotów 
obowiązkowych i dodatkowych oraz zapewnia zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.  

5. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 
przepisy.  

6. Dyrektor w terminie do 30 września, publikuje na stronie internetowej szkoły 
kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktycznych.  

7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie 
klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 
W uzasadnionych przypadkach wynikających z przepisów szczególnych zajęcia prowadzone 
są z wykorzystaniem technik pracy na odległość. 

8. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach 
oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie.  

9. Nauczanie języków obcych nowożytnych jest organizowane w grupach 
międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 
Szczegóły organizacji i pracy tych grup określa odrębny regulamin. 

§18. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

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

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 
kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 
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2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń 
prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 
grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia 
artystyczne, techniczne; 

4) w toku nauczania indywidualnego;  

5) w formie realizacji indywidualnego toku lub programu nauki; 

6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. 
Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i wychowania fizycznego (2 
godz.); 

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 
naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany 
międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić 
proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 1 . 

Rozdział 3 
Programy nauczania i podręczniki 

§19. 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć 
edukacyjnych w podstawie pogramowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów 
kształcenia i wychowania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program 
nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone 
w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę 
programową: 
1) uwzględnają aktualy stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej; 
2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 

rzekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 
3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

2. Program nauczania opracowywuje się na cały etap nauczania. 

3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany 
samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program 
opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie 
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modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym 
kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian. 

4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 
"programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły na wniosek 
nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na 
wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły 
w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

6.  Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 
zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 
oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. 
Informacja umieszczana jest na stronie Internetowej szkoły oraz na drzwiach 
wejściowych do szkoły. 

7. Szczegółowe wytyczne dotyczące programów nauczania określa Procedura 
dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej. 

8. Zasady korzystania z podręczników zawiera Regulamin wypożyczania i udostępniania 
podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Lubatowej. 

Rozdział 4 
Szkolny system wychowania 

§20. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez dyrektora. 

3. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania 
i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, 
zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi szkoły. 

4. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i wynikają z programu 
wychowawczo – profilaktycznego. 

5. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców 
(wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. 

Rozdział 5 
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u 

§21. 1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje 
naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 
Oświadczenie nie musi ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zmienione.  

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej 
niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 
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międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba 
chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje 
rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki 
w formie zajęć międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen 
i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki 
prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

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

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza 
się każdą z ocen. 

7. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia 
z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, 
w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

8. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego 
rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec 
udziału ucznia w zajęciach. 

9. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 
promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

Rozdział 6 
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.  

§22. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej 
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie elektronicznej. 

Rozdział 7 
Świetlica szkolna  

§23. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 
ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz 
dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje 
świetlica szkolna.  

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego. 

3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 
w grupie nie powinna przekraczać 25. 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy. 
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6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie „Karty zapisu dziecka” 
składanej przez rodziców/prawnych opiekunów. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest 
zatrudnienie obojga rodziców. 

7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę 
środków finansowych na jej działalność. 

8. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji 
rodziców w zależności od możliwości szkoły. 

9. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych. 

10. Do zadań świetlicy należy: 

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej; 

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 
higieny; 

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

6) wyrabianie u uczniów samodzielności; 

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze, 

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

11. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: 

1) zajęć specjalistycznych; 

2) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów; 

3) zajęć utrwalających wiedzę; 

4) gier i zabaw rozwijających; 

5) zajęć sportowych. 

12. Świetlica realizuje swoje zadania wg. opiekuńczego, wychowawczego, 
dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym 
i tygodniowego rozkładu zajęć. 

13. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki 
można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą. 

14. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, w tym 
w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych 
i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych. 

15. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie 
zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 
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16. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik 
świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem. 

17. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza 
do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy. 

18. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym 
przez dyrektora szkoły. 

19. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności 
od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły. 

20. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy. 

21. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych 
opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione. 

22. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia 
określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na 
samodzielny powrót ucznia do domu. 

23. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy 
świetlicy. 

24. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa Regulamin świetlicy. 
Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

Rozdział 8 
Stołówka szkolna  

§24. 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez 
pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły. 

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie; 

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-
Zdroju lub inni sponsorzy lub organizację; 

3) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

3. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.35 do 14.00. 

4. Opłaty za obiady uiszcza się za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca 
przelewem na rachunek szkoły. 

5. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. szkoła nie prowadzi sprzedaży 
obiadów na wynos. 

6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów 
obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 8.00 
w dniu obiadu do intendenta.  

7. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu 
należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.  



Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej 28 
 

8. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa 
odrębny Regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń przed wejściem do 
pomieszczenia jadalni. 

Rozdział 9 
Biblioteka szkolna 

§25. 1. Biblioteka jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz 
indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2.  Zadaniem biblioteki jest:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki; 

3)  prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 
do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10) organizacja wystaw okolicznościowych. 

3. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 
przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej 
zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 
informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 
zainteresowań i potrzeb, 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji 
szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań 
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dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów 
i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i Regulaminem korzystania ze 
stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej; 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:  

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 
przeprowadzanie ich selekcję, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 
indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz 
zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

i) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu 
czytelnictwa w szkole, 

j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny 
warsztat pracy. 

4. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę 
gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą 
obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi 
szkoły. 

5.  Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin 
biblioteki. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi 
według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia 
zawodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 
biblioteki; 

4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 

5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy 
zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece; 
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6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności 
i planie pracy biblioteki. 

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców 
i innych ofiarodawców.  

Rozdział 10 
Wolontariat w szkole 

§26. 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc 
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania 
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne 
i kulturalne. 

3. W ramach działalności klubu uczniowie w szczególności: 

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej 
i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych; 

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego 
i środowiska naturalnego; 

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na 
rzecz szkoły; 

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej, 

6) promują ideę wolontariatu w szkole. 

2. Klubem opiekuje się nauczyciel – opiekun klubu. 

3. Opiekun klubu wraz z wolontariuszami ustala plan pracy klubu na dany rok szkolny 
i przedstawia go dyrektorowi szkoły. 

4. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla 
jego działalności. 

5. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność 
wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie 
z zasadami opisanymi w rozdziale 10 i 11 statutu szkoły. 

6. Formy nagradzania: 

1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu; 

2) przyznanie dyplomu; 

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego; 

4) pisemne podziękowanie do rodziców; 
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5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 
ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał 
udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku 
szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych. 

7. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin wolontariatu. 

Rozdział 11 
Działalność innowacyjna 

§ 27. 1. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 
kształcenia. 

2. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje 
swym zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

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

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań 
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz 
nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz 
działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
innowacyjnej. 

3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja 
może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 
warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 
innowacyjnych. 

5. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, 
mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na 
finansowanie planowanych działań. 

6. Zasady innowacji, w formie opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji 
i zapoznają z nimi Radę Pedagogiczną.  

7. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji; 

2) opinii Rady Pedagogicznej; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, 
w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 
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8. Rekrutacja do oddziałów, w których prowadzona jest innowacja, odbywa się na 
zasadzie powszechnej dostępności. 

9. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

10. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji w sposób zawarty jest w jej opisie. 

11. Innowacje nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły. 

Rozdział 12 
Działalność eksperymentalna 

§28. 1. Eksperymenty pedagogiczne są to nowatorskie rozwiązania programowe, 
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 
kształcenia. 

2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. 
Eksperyment może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 
warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 
eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, 
mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na 
finansowanie planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

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

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie; 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentów na jej prowadzenie 
w szkole, w przypadku, gdy założony eksperyment nie były wcześniej opublikowane. Uchwałę 
Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu wraz z opisem jej zasad i zgodą 
autora lub zespołu autorskiego eksperymentu, o której mowa w ust. 7 pkt. 1-3, dyrektor szkoły 
przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę planowanie rozpoczęcie 
eksperymentu. 

8. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 
eksperymentu przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, eksperyment zostaje 
wprowadzony. 

Rozdział 13 
Praktyki studenckie 

§29. 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 
praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 
pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem 
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  
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2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za 
dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły lub szkolny 
opiekun praktyk. 

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

1) obserwowanie zajęć; 

2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem; 

4) samodzielne prowadzenie zajęć; 

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

Rozdział 14 
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

§30. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami 
oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto 
wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.  

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 
dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania 
z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 
wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 
uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 
niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 
podczas zajęć;  

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 
z harmonogramem dyżurów; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik 
wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: 
informatyki, fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik 
odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na 
początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz.). 

6. Szkoła na stałe współpracuje z policją. 

7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 
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8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 
danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 
zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić 
uczniów z ostatnich. 

10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 
pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 
szkoły. 

11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora szkoły. 

12. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 
ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

13. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;  

2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;  

3) społecznego inspektora pracy;  

4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;  

5) radę rodziców. 

Rozdział 15 
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 

§31. Szczegółowe procedury postępowania znajdująsię w Szkolnym Systeme Interwncji. 

Rozdział 16 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach 

§32. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach określa Regulamin 
Organizacji Wycieczek Szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej. 

DZIAŁ IV 
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły 

Rozdział 1 
Informacje ogólne 

§33. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Na stanowiskach pedagogcznych zatrudnieni są: 

1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne; 
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2) pedagog szkolny; 

3) psycholog szkolny; 

4) logopeda; 

5) bibliotekarz; 

6) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są: 

1) pracownicy administracji; 

2) pracownicy obsługi. 

Rozdział 2 
Zadania nauczycieli 

§34. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 
odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) realizowanie programów pracy szkoły w powierzonych zajęciach edukacyjnych; 

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz 
w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn 
trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów w komunikacji; 

4) w ramach zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb uczniów, 
nauczyciel zobowiązany jest do pracy z uczniami zagrożonymi niepowodzeniem szkolnym oraz 
do organizowania zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów w tym 
przygotowania ich do udziału w konkursach i olimpiadach; 

5) obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie 
z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego; 

6) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach, podejmowanie czynności 
wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz wszczynanie egzekucji administracyjnej wobec 
uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego; 

7) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

8) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów; 

9) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

10)  opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt 
i wyposażenie; 

11)  wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie i aktualizowanie 
wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu 
zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę. 
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3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 
realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego 
stanowiska; 

2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem zawodowym. 

4. W szkole funkcjonują zespoły zadaniowe, które powołuje dyrektor w celu: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania 
i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności 
w wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli; 

5. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.  

6. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły 
może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych 
na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

7. Zespoły doraźne powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub 
rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

8. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

9. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków 
zespołu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje 
dyrektor na wniosek członków zespołu.  

10. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy 
dyrektorowi szkoły w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza 
dyrektor szkoły.  

11. Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie 
przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń 
lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole. 



Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej 37 
 

12. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły 
sprawozdanie z prac zespołu. 

13. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

14. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

15. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 
komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy 
własnej. 

16. Szczegółowe zasady pracy zespołów określa Regulamim funkcjonowania zespołów 
nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej. 

Rozdział 3 
Zadania wychowawców klas 

§35. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 
uczniami, a w szczególności:  

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 
konfliktów z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 
szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy 
i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8)  realizację planu pracy wychowawczej z oddziałem, z uwzględnieniem zajęć dotyczących 
istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych 
i ochrony środowiska; 

9)  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem 
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 
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10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 
klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im 
pomocy w nauce; 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 
się;  

12)  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 
organizowania sobie pracy; 

13)  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem 
klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 
dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad 
regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez 
wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn 
obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu 
materiału; 

14)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 
m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów 
wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;  

15)  współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie 
opieki i pomocy materialnej uczniom; 

16)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 
pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 
ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. 
Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy 
nagradzania i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 
dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) wypisuje świadectwa szkolne;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 
szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.  

Rozdział 4 
Zadania specjalistów 

§36. Do zadań pedagoga i psychologa należy: 
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1) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań 
przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie 
i uczestnictwo w życiu szkoły;  

2) udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

3) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 
objętych kształceniem specjalnym; 

4) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 
i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 
ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych; 

5) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 
w życiu szkoły; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 
uczniów; 

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§37. Do zadań logopedy należy:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców 
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 
w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Rozdział 5 
Pracownicy szkoły 

§38. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami 
samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego 
zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu 
obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, 
jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 
podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10)  złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły, 
oświadczenia o stanie majątkowym; 

11) odbycia szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

4. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do: 

1)  szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów; 

2)  wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, udziału 
w życiu szkoły; 

3) wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy szkoły. 
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5. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin organizacyjny 
szkoły.  

Rozdział 6 
Obowiązki bibliotekarza 

§39. 1. Podstawowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza to:  

1) wspieranie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 

2) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

3) współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów w przygotowaniu uczniów do 
samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.  

2. Realizacja podstawowych obowiązków odbywa się między innymi:  

1) w formie specjalnie przygotowanych lekcji bibliotecznych,  

2) w ramach zajęć pozalekcyjnych,  

3) w toku indywidualnej pracy z czytelnikiem,  

4) w czasie codziennej obsługi czytelnika,  

5) poprzez imprezy czytelnicze (konkursy, wystawy, spotkania autorskie, apele i uroczystości 
szkolne). 

3. Organizację biblioteki szkolnej opisano w § 24 statutu szkoły. 

Rozdział 7 
Wicedyrektor  

§40. 1. Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach 
uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organy 
prowadzącego.  

2. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego, dyrektor 
szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze. 

3. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki 
przejmuje wicedyrektor. W przypadku nieobecności wicedyrektora obowiązki te dyrektor 
może powierzyć innemu nauczycielowi.  

4. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, 
używając własnej imiennej pieczątki.  

5. Szczegółowy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa 
dyrektor odrębnym zarządzeniem. 

6. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia 
więcej niż jednego stanowiska określa dyrektor szkoły.  
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Rozdział 8 
Regulamin pracy 

§41. 1. W szkole obowiązuje Regulamin pracy, ustalony przez dyrektora w uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych 
w regulaminie pracy. Fakt zapoznania się z regulaminem pracy pracownik szkoły potwierdza 
własnoręczny podpisem. 

3. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym 
względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych 
pracowników szkoły. 

4. Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. Zgodę na podjecie 
działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim 
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców 
i rady pedagogicznej. 

DZIAŁ V 
Obowiązek szkolny 

Rozdział 1 
Informacje ogólne 

§ 42. 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 
które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 
dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

4. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od 
najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia. 

5. Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły 
dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 4. Może to nastąpić 
w przypadkach: 
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1) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych 
rocznikach; 

2) dzieci są spokrewnione; 

3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu; 

4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.; 

5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły. 

Rozdział 2 
Odroczenie obowiązku szkolnego 

§ 43. 1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, do 
której zostało przyjęte dziecko.  

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć 
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego. 

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło 
spełnianie obowiązku szkolnego.  

4. Dyrektor Szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza 
obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez 
niego spełniania obowiązku szkolnego.  

Rozdział 3 
Inne formy spełniania obowiązku szkolnego 

§44. 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na 
podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na 
wniosek rodzica. Sposób postępowania w tym zakresie regulują odrębne przepisy. 

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może 
otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na 
podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 
zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 45. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 46. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 
nieobecność w okresie półrocza na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
w szkole. 

§ 47. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
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2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej 
w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową. 

DZIAŁ VI 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

Rozdział 1 
Informacje ogólne 

§48. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 
uczniów i rodziców (opiekunów prawnych); 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych 
w szkole; 

4) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

6) przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach 
ucznia w nauce oraz zasadach wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac 
uczniów. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
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2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Dziale 
8 rodział 2.  

Rozdział 2 
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów 

§49. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) sposobie udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac 
pisemnych oraz dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu 
poprawkowego; 

5) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 
otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej przez wychowawcę oddzialu na pierwszym zebraniu rodziców; 

2) poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej szkoły w zakładkach pod 
nazwą odpowiedniego przedmiotu - dostęp do informacji nieograniczony; 

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy - dostęp 
w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla 
rodziców; 

4) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece - dostęp do informacji 
możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

5) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 
takiego dostosowania; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,techniki, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych, nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając 
w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz 
zaangażowanie i aktywność ucznia, a w przypadku wychowania fizycznego – także 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

Rozdział 3 
Rodzaje ocen szkolnych 

§50. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne - na koniec pierwszego półrocza; 

b)  roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

c) końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe 
są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku 
egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz 
na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową 
zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.  

Rozdział 4 
Jawność ocen 

§51. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 
podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego oraz zeszytu ucznia/dzienniczka 
ucznia/niezwłocznie po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.  

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 
wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 
dydaktycznych. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego oraz do zeszytu ucznia. 

4. Sprawdzone pisemne prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli do końca 
danego roku szkolnego.  

5. Uczeń i jego rodzice otrzymują prace pisemne do wglądu na terenie szkoły. 
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6. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich 
dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych; 

2)  w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

4) prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom/prawnym 
opiekunom. Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia 
nauczycielowi. 

7. Dokumentację egzaminu poprawkowego i egzaminu klasyfikacyjnego udostępnia 
się do wglądu na wniosek ucznia lub jego rodziców w sekretariacie szkoły. 

Rozdział 5 
Uzasadnianie ocen 

§52. 1. Oceny bieżące nauczyciel uzasadnia ustnie w czasie trwania zajęć lekcyjnych 
w obecności innych uczniow oddziału wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 
umiejętność, lub braki w nich, przekazuje zalecenia do poprawy. 

2. Oceny klasyfikacyjne nauczyciel uzasadnia ustnie podczas zajęć lekcyjnych. 

Rozdział 6 
Zwolnienia z zajęć edukacyjnych 

§53. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 
wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub 
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z tych 
zajęć uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów) albo pełnoletniego ucznia oraz na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może 
zwolnić do końca edukacji w szkole ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 
nowożytnego może nastąpić również na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. W przypadku zwolnienia 
ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji ucznia zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  

4. Uczeń nieuczęszczający na zajęciach, o których mowa w ust. 1-3, powinien 
przebywać w tym czasie w bibliotece szkolnej.  
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5. Uczeń niepełnoletni może być zwolniony z uczestniczenia w zajęciach określonych 
w ust. 1-3 jeżeli jego rodzice wystąpią do dyrektora szkoły z oświadczeniem, w którym 
poinformują, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.  

6. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć określonych w ust. 1-2 po 
otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły  

Rozdział 7 
Skala ocen z zajęć edukacyjnych 

§54. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według 
skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji szkolnej w postaci cyfrowej, stopnie 
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się 
stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

3. W ocenianiu bieżącym nauczyciel może stosować znak „+” i znak „-” ,przy czym znak 
„+” podwyższa ocenę o pół stopnia, znak ”-„ obniża ocenę o pół stopnia. 

4. Nauczyciel może ponadto stosować skalę dwustopniową (wywiązał się „+”, nie 
wywiązał się „-") odzwierciedlającą fakt wywiązywania się przez ucznia z obowiązków 
szkolnych. Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez 
Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

5.  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej przedmiotu w danej klasie, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu nietypowych, złożonych problemów 
teoretycznych lub praktycznych, 

d) często systematycznie korzysta ze źródeł wiedzy pozapodręcznikowej, 

e) angażuje się w projekty edukacyjne naukowe proponowane przez nauczyciela danego 
przedmiotu, 

f) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych 
i innych kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią), 
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g) systematycznie wykonuje zadania i ćwiczenia w tym prace nadobowiązkowe lub 
o wyższym stopniu trudności.  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 
w danej klasie,  

b) umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela, 

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów 
w nowych sytuacjach. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:  

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b)  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

c)  stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych w niewielkim stopniu 
inspirowany przez nauczyciela 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, 
czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym 
i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie, 

b)  wykazuje umiejętność wyjaśnienia ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela 
i w miarę poprawne rozumie podstawowe zagadnienia, 

c) opanowany zakres materiału programowego jest ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, 
czyli:  

a) prezentuje w niepełnym stopniu znajomość podstawowego materiału programowego, 

b) posiada ograniczone umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

c) wykazuje niepełne rozumienie podstawowych zagadnień i w związku z tym posiada 
ograniczone umiejętności ich wyjaśniania 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 
koniecznych.  

6. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności 
wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.  

7. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności 
wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia. 

Rozdział 8 
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

§55. 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  
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1) prace pisemne:  

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna 
wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie 
dłużej niż 2 godziny lekcyjne,  

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 
ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,  

c) referaty, 

d) zadania domowe; 

2) wypowiedzi ustne:  

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  

b) wystąpienia (prezentacje),  

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji; 

3) sprawdziany praktyczne; 

4) projekty grupowe; 

5) wyniki pracy w grupach; 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje 
Power Point, plakaty, itp.; 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach. 

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w okresie dla przedmiotów realizowanych 
w wymiarze tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny; 

2) dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny; 

3) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen; 

4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen. 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 
punktów na ocenę:  

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny; 

2) 31% - 49% - dopuszczający; 

3) 50% - 74% - dostateczny; 

4) 75% - 89% - dobry; 

5) 90% - 99% - bardzo dobry; 

6) 100% i zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący. 

4. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 
formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 
wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 
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5. Ocena śródroczna na koniec I okresu oraz za II okres i końcowa nie muszą być 
średnią ocen cząstkowych i mogą uwzględniać w różnym stopniu wagę poszczególnych ocen 
cząstkowych. O sposobie ustalania oceny za I/II okres oraz końcowej nauczyciel informuje 
uczniów na początku roku szkolnego.  

6. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane 
systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. 

7. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów 
przekładane. 

8. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie 
później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej 
nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze 
sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym 
stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczenia 
zaległego sprawdzianu. 

9. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej 
z nauczycielem. 

10. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub 
w terminie ustalonym przez nauczyciela: 

1) z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających 
się w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo – szczegółowe zasady określają 
Przedmiotowe Systemy Oceniania; 

2) ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów. 

11. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen 
z przedmiotu, którego uczy. 

12. W tygodniu nie może odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a jednym dniu 
więcej niż jeden sprawdzian. 

13. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów 
w terminie do 1 tygodnia od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu 
prac pisemnych w sytuacjach losowych – na czas nieobecności nauczyciela oraz w okresie 
świąt i ferii. 

14. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu 
(lub dużą część działu); 

2) testy; 

3) kartkówki z trzech ostatnich tematów; 

4) prace domowe; 

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

6) różnego typu sprawdziany pisemne; 

7)  wypowiedzi ustne; 
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8)  praca w zespole; 

9)  testy sprawnościowe; 

10)  prace plastyczne i techniczne; 

11)  wiadomości i umiejętności muzyczne. 

15. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) praca klasowa/sprawdzian – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej 
podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową  

2) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub 
pracy domowej. 

16. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

a) zrozumienie tematu, 

b) znajomość opisywanych zagadnień, 

c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 

e) język, 

f) estetyka zapisu. 

17. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

a) znajomość zagadnienia, 

b) samodzielność wypowiedzi, 

c) kultura języka, 

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

18. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. 
Ocenie podlegają następujące umiejętności: 

a) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

b) efektywne współdziałanie, 

c) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

19. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 
elektronicznego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące 
postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako 
informacja dla rodziców i winne być podpisane przez rodziców. 

20. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie 
sprawdzania zawartości merytorycznej. 

21. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego i matematyki 
poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu jednego tygodnia. Sprawdzone prace pisemne 
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z języka polskiego wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane 
uczniom do wglądu. 

22. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane 
są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego. 

23. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich 
pisemnych sprawdzianów wiadomości.  

24. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez 
uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny 
tygodniowo. Jeżeli przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje 
nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika 
elektronicznego skrót „np”.  

Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki 
zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. 
W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak 
również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa 
powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub Dyrektor Szkoły. 

25. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady.  

26. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego /ponad zasadę ustaloną 
w ust. 24 /odnotowywane są w dzienniku elektronicznym znakiem /- / i mają wpływ na ocenę 
z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

27. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali: 

1) stopień dobry – 4 – db, 

2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb, 

3) stopień celujący – 6 – cel.  

28. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący 
poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku 
szkolnego.  

29. Kryteria wymagań na poszczególne oceny, wynikające z realizowanego programu 
nauczania są opracowywane przez poszczególnych nauczycieli lub zespół nauczycieli 
przedmiotu i muszą być zgodne z założeniami wewnątrzszkolnego oceniania. Kryteria 
nauczyciele opracowują w formie pisemnej jako przedmiotowe systemy oceniania (PSO). 

30. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku 
szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych 
i końcowych z jego przedmiotu. 

31. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowe nauczyciel ustala, stosując 
wymienione w § 43 ust. 5 ogólne kryteria oceniania. 
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Rozdział 9 
System oceniania na I etapie edukacyjnym 

§56. 1. W klasach I-III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są 
opisowe z wyjątkiem języka angielskiego i religii.  

2. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat 
wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu 
wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia.  

3. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 
uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 
wychowawczej. 

4.  Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności 
szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco 
informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze 
zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu 
procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu 
zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia. 

5. Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, 
analiz prac ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają 
informacje dotyczące: 

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej 
i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, 
techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania 
oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania 
składników przyrody; 

2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań 
wobec wytworów kultury; 

3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa 
ciała, sprawność i zdrowie; 

6. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie 
opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko 
wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do 
arkusza ocen. 
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7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny 
cyfrowej w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów 
oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 

8. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy 
z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku 
zebrań ogólnych i kontaktów indywidualnych z rodzicami.. 

9. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się 
ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV -VIII.  

10. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie; 

2) pisemną; 

3) wyrażoną symbolem graficznym; 

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV-VI. 

11. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie 
składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub rodzic ucznia po zasięgnięciu 
opinii wychowawcy oddziału i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

Rozdział 10 
Ocenianie zachowania 

§57. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 
nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala 
się według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 
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4. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną 
opisową. 

5. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża 
przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż 
przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż 
przeciętne. 

6. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej 
wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz 
opinii ocenianego ucznia. Sposób pozyskiwania powyższych opinii ustala wychowawca klasy. 

7. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 13. 

8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia 
ustaloną ocenę. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

11. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

12. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)mają prawo wnioskować w formie 
pisemnej do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania i nie 
później niż na tydzień przed radą klasyfikacyjną.  

2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega. 

3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:  

1) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, 
osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,  

2) pozytywnej opinii samorządu klasowego,  

3) otrzymania pochwały Dyrektora Szkoły,  

Ponadto:  
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1) w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie, do ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, uczeń musi wykazać się aktywnością w przedsięwzięciach podejmowanych dla 
podwyższania oceny:  

2) warunkiem koniecznym jest przestrzeganie Statutu Szkoły i obowiązujących w Szkole 
regulaminów;  

3) spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:  

a) udzielanie pomocy w nauce kolegom z trudnościami w nauce, 

b) aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej,  

c) wykonanie prac na rzecz Szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą lub Dyrektorem,  

d) przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowej,  

e) przygotowanie na zadany temat prelekcji na zajęcia z wychowawczą w swojej klasie,  

f) uzyskanie znaczących osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych,  

g) praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni lub pomieszczenia, 
wyznaczonych przez wychowawcę.  

4. Wychowawca po otrzymaniu wniosku w ustalonym z uczniem lub jego 
rodzicami terminie zleca wykonanie zadań. Powyższe czynności muszą odbyć się nie później niż 
3 dni robocze przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

5. Dokumentacja obejmujące przedstawiony powyżej wykaz proponowanych 
czynności podejmowanych przez ucznia zostaje w posiadaniu wychowawcy klasy.  

13. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 
zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 
komisji; 

2) wychowawca klas; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 
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2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie 
może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

Rozdział 11 
Kryteria ocen z zachowania  

§58. 1. Ocena z zachowania ustalona jest na podstawie ilości punktów, którą uczeń 
zgromadził w ciągu danego półrocza: 

1) przyjmuje się, że każdy uczeń otrzymuje na początku każdego półrocza 150 punktów jako 
kredyt początkowy, do którego dopisuje się punkty dodatnie lub od którego odpisuje się 
punkty ujemne zgodnie ze schematem podanym w pkt. 7 i 8 niniejszego paragrafu; 

2) w dzienniku lekcyjnym umieszczony jest Zeszyt Uwag, do którego wychowawca, nauczyciele 
i pracownicy szkoły wpisują punkty (dodatnie bądź ujemne) oraz uwagi i spostrzeżenia 
wyjaśniające, za co uczeń je otrzymał. Wpisujący sygnują uwagę czytelnym podpisem; 

3) wychowawca zobowiązany jest do systematycznego analizowania zapisów w zeszycie uwag 
i podejmowania na bieżąco działań zapobiegających niewłaściwemu zachowaniu się ucznia 
i dokumentowania tych działań; 

4) śródroczną i roczną ocenę z zachowania ucznia proponuje i ostatecznie ustala wychowawca 
klasy po zasięgnięciu pisemnej opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz samego ucznia; 

5) suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie z zachowania pod warunkiem, że uczeń 
spełnia kryteria opisowe wymienione w ust. 1. Wychowawca biorąc pod uwagę te kryteria 
oraz opinię nauczycieli i uczniów, może ocenę podnieść lub obniżyć. 

2. Uczeń, który w danym półroczu ma przynajmniej jedną godzinę lekcyjną 
nieusprawiedliwioną oraz 20 punktów ujemnych (40 punktów ujemnych w ciągu roku 
szkolnego), nie może otrzymać z zachowania oceny wzorowej. 

3. Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną punktów zdobytych przez 
ucznia w pierwszym i drugim półroczu danego roku szkolnego. 

4. Szczegółowe limity punktowe na poszczególne oceny z zachowania przedstawia 
poniższa tabela: 
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Liczba punktów Ocena 

powyżej 250 punktów dodatnich i nie więcej niż 10 punktów 
ujemnych wzorowa 

od 200 do 249 punktów dodatnich i nie więcej niż 20 punktów 
ujemnych bardzo dobra 

od 150 do 199 punktów dodatnich i nie więcej niż 30 punktów 
ujemnych dobra 

od 100 do 149 punktów dodatnich poprawna 

od 50 do 99 punktów dodatnich  nieodpowiednia 

poniżej 50 punktów dodatnich naganna 

5. Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za: 

1. Udział i godne reprezentowanie szkoły na zawodach 
sportowych na szczeblu: *  

 - gminnym 10 pkt. 

 - powiatowym 15 pkt. 

 - rejonowym 20 pkt. 

 - wojewódzkim 30 pkt. 

 - ogólnopolskim 40 pkt. 

 - zdobycie medalu w Mistrzostwach Województwa, 
Mistrzostwach Polski lub zawodach mających rangę 
Mistrzostw Polski 

20 pkt. 

2. Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym 5 – 10 pkt. 

3. Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym. 5 – 10 pkt. 

4. Udział w przygotowaniu szkolnej imprezy. 0 – 10 pkt. 

5. Prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska, wolontariat. 10 – 15 pkt. 

6. Pomoc kolegom w nauce. 10 pkt. 

7. 100% frekwencji miesięcznej. 10 pkt. 
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8. Systematyczny i aktywny udział w szkolnych kółkach 
zainteresowań, zespołach dydaktyczno-wyrównawczych. 5 pkt. (1 kółko) 

9. Udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach 
organizowanych przez instytucje szkolne lub pozaszkolne. 5, 10, 15 pkt. 

10. Brak uwag negatywnych w półroczu 20 pkt. 

12. 

 

Dodatkowo wychowawca ma prawo przyznać punkty za 
zachowania pozytywne, nieujęte w niniejszym regulaminie 0 – 20 pkt. 

* - punkty za udział w zawodach sportowych nie sumują się na poszczególnych szczeblach. 
Uczeń otrzymuje punkty za końcowy szczebel zawodów do których awansował. 

6. Punkty ujemne otrzymuje uczeń za: 

1. Przeszkadzanie na lekcjach 5 –10 pkt. 

2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela 10 pkt. 

3. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników 
szkoły, rówieśników i osób dorosłych 15 pkt. 

4. Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych. 5 pkt. 

5. Zaczepki słowne 10 pkt. 

6. Zaczepki fizyczne 10 pkt. 

7. Bójka 20 pkt. 

8. Wulgarne słownictwo. 5 pkt. 

9. Krzyki na korytarzach 5 pkt. 

10. Niszczenie mienia szkolnego, społecznego, swojego 
i kolegów (sprzętu, mebli i innych rzeczy). 20 - 50 pkt. 

11. Zaśmiecanie otoczenia. 5 pkt. 

12. Brak zamiennych butów. 5 pkt. 

13. Za każdorazowe spóźnienie na lekcję. 1 pkt. 

14. Udowodnione wagary. 20 pkt. 

15. Niewykonanie zobowiązania 10 pkt. 

16. Udowodnione kłamstwo podrabianie zwolnień, 
usprawiedliwień, podpisów rodziców. 20 pkt. 
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17. Zachowania objęte zagrożeniem demoralizacją (uleganie 
namowom, prowokacjom, nałogom, cyberprzemoc, 
kradzież, wyłudzanie, szantażowanie, nękanie fizyczne 
i psychiczne, nierząd). 

50 pkt. 

18. Samowolne opuszczanie terenu szkoły. 10 pkt. 

19. Niestosowny strój, makijaż, malowane paznokcie, 
farbowane włosy, nieprzestrzeganie ustalonych zasad. 10 pkt. 

20. Stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych. 20–50 pkt. 

21. Inne negatywne zachowania, nieujęte w niniejszym 
regulaminie, m. in. brak przyborów, materiałów 
potrzebnych do lekcji, brak stroju sportowego, 
niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego. 

1 – 20 pkt. 

(wg decyzji 
wychowawcy 
i nauczycieli) 

22. Nieprzestrzeganie zapisów statutowych dotyczących 
korzystania z telefonów komórkowych. 10–20 pkt. 

23. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach 
lekcyjnych. 1pkt./1godz. 

7. O wyższą oceną klasyfikacyjną z zachowania może ubiegać się uczeń, który nie 
przekroczył limitu punktów ujemnych obowiązujących na dany (wyższy) stopień. 

Rozdział 12 
Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§59. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Rok szkolny trwa 36 tygodni. Klasyfikacja półroczna przypada po przepracowaniu 18 
tygodni zgodnie z ustalonym kalendarzem roku szkolnego. 

3.  Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 
ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym 
statucie. 

4.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim 
tygodniu pierwszego okresu.  

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną 
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy i samego ucznia. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
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klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

7. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 
okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

8. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego 
nauczyciela, ocena wystawiana jest wspólnie przez nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

9. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
w terminie na 14 dni.  

Rozdział 13 
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

§60. 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

2. Wyższą od przewidywanej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń może 
uzyskać po przeprowadzeniu ustalonej przez nauczyciela przedmiotu formy sprawdzenia 
wiedzy. 

3. Warunkiem przystąpienia do ustalonego przez nauczyciela sposobu sprawdzenia 
wiedzy ucznia jest złożenie przez ucznia lub jego rodziców do nauczyciela pisemnej prośby 
o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego (lub w inny sposób ustalony przez szkołę), w ciągu 7 
dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

4. Nauczyciel po otrzymaniu wniosku w ustalonym z uczniem lub jego rodzicami 
terminie zleca wykonanie zadań. Powyższe czynności muszą odbyć się nie później niż 3 dni 
robocze przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

5. Dokumentacja z przeprowadzonego przez nauczyciela sprawdzenia wiedzy ucznia 
oceniona zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania zostaje w posiadaniu nauczyciela 
przedmiotu.  

Rozdział 14 
Egzamin klasyfikacyjny 

§61. 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie-
usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna 
może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który wyrównuje różnice programowe w związku ze 
zmianą szkoły.  

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 
przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, 
zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także 
oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami).  

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3, przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 
obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który 
zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 
W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 
przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
dla odpowiedniej klasy.  

11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 
egzaminy w ciągu jednego dnia. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9 lub skład komisji, o której mowa w ust. 
10, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, termin egzaminu 
klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu 
klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz 
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zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o o wykonaniu przez 
ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 51 i § 52. 

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie 
oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

Rozdział 15 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

§62. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia 
mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza powołana przez dyrektora 
komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się 
z uczniem i jego rodzicom. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej 
wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący 
komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 
edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
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7.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, nazwę zajęć 
edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, termin sprawdzianu, zadania 
sprawdzające, imię i nazwisko ucznia, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 
o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami 
(opiekunami prawnymi). 

Rozdział 16 
Egzamin poprawkowy 

§63. 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną 
z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów 
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego 
przedmiotu. 

4. dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 
komisji; 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 
komisji.  

8. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, lub 
w przypadku jego nieobecności zespół nauczycieli danego przedmiotu, a zatwierdza dyrektor 
szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań 
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powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 41 według pełnej skali 
ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami 
w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 
przez komisję.  

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna 
z zastrzeżeniem ust. 15. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji 
mają zastosowanie przepisy § 49. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

Rozdział 17 
Egzamin ósmoklasisty 

§64. 1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy 
egzamin zewnętrzny. 

2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do 
trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. 
języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.  

3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia 
szkoły podstawowej. 

4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy. 
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5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.  

6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego 
języka obcego nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 
września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację 
wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego 
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części 
egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego 
wyniku.  

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie 
niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, 
przystępują do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe 
informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE. 

9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 
zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie 
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

10. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo 

2) przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym 
w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

11. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym 
terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę 
odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

12. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie 
przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części 
egzaminu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych 
wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się 
odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. 

Rozdział 18 
Wyniki egzaminu 

§65. 1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 
powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na 
podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej.  
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4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez 
dyrektora komisji okręgowej. 

5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie 
odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

6. Zaświadczenie o wynikach egzaminu Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego 
rodzicom. 

Rozdział 19 
Promowanie i ukończenie szkoły 

§66. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 
klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który 
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.  

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 
roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo 
uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na 
ocenę końcową celującą. 

5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest 
klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych 
edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub 
ukończenia szkoły. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią 
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

7. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 
oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 
oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu 
nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.  

8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 
z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 
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Rozdział 20 
Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

§67. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 
uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 
świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 
otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji 
z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 
osiągnięcia określone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz osiągnięcia w aktywności 
na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na 
świadectwie najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano 
klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie. 

7. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 
nauczania. 

8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 
przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 
szkoły oraz zaświadczeń.  

11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 
dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania 
prowadzonej przez szkołę. 

12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez 
skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem 
czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza 
się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub 
upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły 
i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 

14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub 
absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora 
oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 
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15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 
opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 
przez dyrektora szkoły. 

16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości 
równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się 
na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

DZIAŁ VII 
Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego 

Rozdział 1 
Główne założenia 

§68. 1. Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego 
i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych 
uwzględniających znajomość własnych zasobów, a także informacje na temat rynku pracy 
i systemu edukacji. 

2. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce 
oczekiwane efekty i metody pracy. 

3. Program realizacji doradztwa zawodowego w danym roku szkolnym opracowuje doradca 
zawodowy i podlega on opinii rady pedagogicznej. 

3. W zależności od potrzeb i możliwości, a także otoczenia społeczno-gospodarczego 
szkoła nawiązuje kontakty, tworzy sieć współpracy z podmiotami, które angażują się 
w działania z zakresu doradztwa zawodowego. 

4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym 
wyborze szkoły; 

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 
uczniów; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 
zawodowego; 

9) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 
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b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego 

Rozdział 2 
Sposoby realizacji działań doradczych 

§69. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego jest realizowane: 1) w oddziałach 
przedszkolnych i obejmuje preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie 
dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień 2) 
w klasach I-VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 
Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI obejmują orientację zawodową, 
która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań 
i uzdolnień 3) w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego – 10 godzin w ciągu 
roku szkolnego. 4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się klasą 5) 
w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci i uczniów 
środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców 6) w czasie 
spotkań z absolwentami 7) podczas konkursów, porad i konsultacji podczas giełdy szkół 
ponadpodstawowych  

2. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej; 

2) poznawanie siebie, zawodów; 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia; 

4) indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły; 

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; 

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów; 

7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

3. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc 
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia; 

3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim 
i światowym na temat: 

a) rynku pracy,  

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych  
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 obszarach świata pracy,  

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

 w życiu codziennym i zawodowym,  

e) alternatywnych  możliwości  kształcenia  dla  młodzieży    

 z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,  

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,  

g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych; 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

6) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.; 

7)  koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły; 

8)  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 
spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy 
z uczniami itp.; 

9) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie:  

a)  tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu  

 doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,  

b)  realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi  

 zawodowej, zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły 

10)systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

11)wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, wideo 
itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

12)współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 
oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady 
doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje 
zrzeszające pracodawców itp.; 

Stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej na stronie szkoły celem 
wyposażenia uczniów i rodziców w niezbędne informacje z zakresu doradztwa zawodowego. 

Rozdział 3 
Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności 

§70. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 
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3) pedagoga szkolnego; 

4) psychologa szkolnego; 

5) bibliotekarzy; 

6) szkolnego lidera doradztwa zawodowego; 

7) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum 
informacji zawodowej); 

8) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 
zawodowo-edukacyjnych. 

2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie klas 
VII - VIII oraz ich rodzice. 

3. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców: 

1) rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze: 

a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok 
szkolny, 

b) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-
zawodowej; 

2) w klasach I-VI:  

a) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem 
rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze 
stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy 

b) zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów, 

3) w klasach VII-VIII: 

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej, 

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, 
samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,  

c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem 
szkoły i zawodu, 

d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów, 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji 
edukacyjnych i zawodowych, 

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej: 

-  pogłębianie informacji o zawodach, 
-  zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, 
-  zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego; 

g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
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i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, 
zdrowotne, emocjonalne, rodzinne. 

j) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

Rozdział 4 
Przewidywane rezultaty 

§71. 1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rady pedagogicznej.  

Nauczyciele: 

1) potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy; 

2) rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania 
własnych planów pracy; 

3) potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów; 

4) poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego; 

5) potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach z rodzicami 
oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami. 

2. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.  

Uczniowie: 

1) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu, 

2) potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru 
zawodu i dalszej drogi edukacyjnej, 

3) potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony, 

4) znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy i przyporządkować siebie 
do odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat, 

5) potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe 
decyzje edukacyjne i zawodowe. 

3. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.  

Rodzice: 

1) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje 
dziecko; 

2) rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, 
temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy 
planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka; 

3) wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka; 

4) znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego; 

5) potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka; 

6) potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji. 
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DZIAŁ VIII 
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

Rozdział 1 
Członek społeczności szkolnej 

§72. 1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły 
w określony przez zasady przyjmowania sposób.  

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności 
szkolnej.  

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 
prawami człowieka i dziecka.  

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na 
różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, 
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.  

5. Traktowanie członków:  

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub 
karaniu; 

2)  żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji 
w sferę jego życia prywatnego; 

3)  szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności 
szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane; 

4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, 
obrzędach religijnych lub nauce religii; 

5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, 

c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie 
wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub 
psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 
zgromadzone w szkole.  

7. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły 
i kultywować jej tradycje. 
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Rozdział 2 
Prawa i obowiązki uczniów 

§73. 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:  

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

6)  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 
wewnątrzszkolnego oceniania; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 
szkolnej; 

8) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze 
swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

9) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach; 

10) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 
określonych przez dyrektora szkoły; 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

12) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 
oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

13) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 

14) być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu; 

2. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi 
w przypadku naruszenia praw ucznia. 

3. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoła w ciągu 14 dniu od 
wystąpienia naruszenia praw ucznia. 

4. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od 
wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia. 

§74. Każdy uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 
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4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, 
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy; 

5)  przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 

6)  troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

8) usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie; 

9)  uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany 
jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

10) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

11) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości; 

12) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich 
szkodliwych nałogów, tj. palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających; 

13) pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe 
z przyczyn od nich niezależnych; 

14) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę wyglądu. 

§75. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo do 
składania skarg w następującym trybie: 

1) skarga w formie pisemnej jest składana do dyrektora w sekretariacie szkoły, w terminie 5 
dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, jeśli uznają, że te 
prawa zostały naruszone; 

2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw 
ucznia; 

3) dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi 
w ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia 
wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły; 

4) w trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię 
pedagoga szkolnego, wychowawcy oddziału danej klasy, nauczycieli pracujących w szkole, 
innych uczniów szkoły oraz ich rodziców; 

5) dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w sprawie podjętego 
rozstrzygnięcia w postępowaniu; 

6) decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu 
o naruszenie praw ucznia jest ostateczna; 
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7) w przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw ucznia przez niepełnoletniego 
ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym 
fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń; 

8) powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza 
uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole. 

Rozdział 3 
Usprawiedliwianie nieobecności ucznia 

§76. 1. Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dokonują rodzice w ciągu jednego 
tygodnia po powrocie do szkoły poprzez e-dziennik lub w formie papierowej.  

2. W przypadku niewyjaśnionej nieobecności ucznia trwającej dłużej niż trzy dni 
wychowawca powinien skontaktować się z rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyn 
nieobecności.  

3. Nieobecność ucznia nie jest liczona w określaniu frekwencji ucznia i klasy 
w przypadku, gdy jest on delegowany przez szkołę w celu reprezentowania jej w zawodach 
sportowych, konkursach, olimpiadach, obozach naukowych, wymianach młodzieżowych, 
wycieczkach organizowanych przez szkołę i innych imprezach szkolnych.  

Rozdział 4 
Strój szkolny 

§77. 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego stroju.  

2. Strój nie powinien wzbudzać kontrowersji. Ubranie nie może zawierać wulgarnych 
i obraźliwych nadruków - również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych 
elementów.  

3. W dniach uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów strój galowy. Jest to strój 
odświętny w kolorystyce bieli, czerni lub granatu. 

4. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie 
sportowe z bezpieczną podeszwą.  

5. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne. 

Rozdział 5 
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

§78. 1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi 
do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzaczy MP3. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3. 

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego): 
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1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 

2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

5) transmisja danych; 

6) wykonywania obliczeń. 

5. W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie 
„używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu. 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu podczas wyjść z nauczycielem 
poza teren szkoły jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. 

7. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy 
uczeń zwraca się do nauczyciela z prośbą o skorzystanie z telefonu szkolnego znajdującego się 
w sekretariacie szkoły. 

8. W przypadku łamania przez ucznia na lekcjach lub na terenie szkoły ustalonych 
zasad: 

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w uwagach w dzienniku elektronicznym; 

2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do 
rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji 
i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;  

3) w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje 
przekazany do przechowania do sekretariatu szkoły; 

4) informację o przekazaniu urządzenia do sekretariatu wychowawca klasy lub nauczyciela 
przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia. Urządzenie elektroniczne odbiera 
rodzic. 

9. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 
skutkuje odpowiednim wpisem w uwagach w dzienniku elektronicznym i upomnieniem 
dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły. 

10. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie 
dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej 
sprawy służbowej oraz ważnych nieprzewidzianych sytuacji rodzinnych). 

Rozdział 6 
Nagrody  

§79. 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 
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3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 
samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) dyplom 

4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów, 

5) nagrody rzeczowe, 

4. Nagrody finansowane są przez radę rodziców oraz z budżetu szkoły. 

5. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 
pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią 
ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo 
dobre zachowanie. 

6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na 
zakończenie roku szkolnego. 

7. Wniesienie zastrzeżenia do przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom 
(prawnym opiekunom) oraz osobie nagrodzonej.  

1) zastrzeżenia do przyznanej nagrody mają formę wniosku złożonego na piśmie przez 
ucznia szkoły, jego rodziców; 

2) wniosek należy skierować do dyrektora szkoły i należy go złożyć w sekretariacie szkoły 
w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o przyznanej nagrodzie; 

3) wniosek ma zawierać uzasadnienie, dla którego jest składany; 

4) dyrektor szkoły w terminie 7 dni jest zobowiązany odpowiedzieć wnioskodawcy 
pisemnie na złożony wniosek; 

5) w czasie rozpoznawania zastrzeżeń, dyrektor szkoły może wykorzystać opinię 
wychowawcy oddziału danej klasy, pedagoga szkolnego, nauczycieli pracujących 
w szkole, uczniów szkoły i ich rodziców; 

6) wyjaśnienie dyrektora szkoły jest ostateczne w sprawie złożonych zastrzeżeń do 
przyznanej nagrody; 

7) w przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem 
dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu 
z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń; 

8) powiadomienia rodziców ucznia dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której 
uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole. 
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Rozdział 7 
Kary 

§80. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu oraz naruszanie porządku 
publicznego uczeń może zostać ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy z wpisem do dziennika elektronicznego; 

2) naganą dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców; 

3) przeniesieniem do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawc, nauczyciela, 
pedagoga, dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej); 

4) przeniesieniem do innej szkoły – na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po 
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku złożonego przez dyrektora szkoły do kuratora 
oświaty. 

2. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły; 

2) rady pedagogicznej; 

3) innych osób. 

3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od nałożonej kary statutowej 
w następującym trybie: 

1) od upomnienia wychowawcy oddziału lub nagany wychowawcy oddziału wręczonej 
uczniowi na piśmie upomniany uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły 
w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi odpowiednio tego upomnienia lub nagany; 

2) odwołanie od upomnienia wychowawcy oddziału lub nagany wychowawcy oddziału do 
dyrektora szkoły składa się na piśmie w sekretariacie szkoły; 

3) dyrektor szkoły udziela wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od 
wpłynięcia odwołania; 

4) decyzja dyrektora szkoły w kwestii odwołania od kary odpowiednio upomnienia 
wychowawcy oddziału dla ucznia lub nagany wychowawcy oddziału dla ucznia jest ostateczna; 

5) od nagany dyrektora szkoły udzielonej uczniowi na piśmie upomniany uczeń lub jego 
rodzice mogą odwołać się do kuratora oświaty w terminie 7 dni roboczych od udzielenia 
uczniowi nagany dyrektora szkoły; 

6) odwołanie od nagany dyrektora szkoły do kuratora oświaty składa się na piśmie 
w sekretariacie szkoły; 

7) w przypadku złożenia odwołania od kary statutowej udzielonej uczniowi szkoły przez 
niepełnoletniego ucznia szkoły obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców 
ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń; 

8) powiadomienia rodziców ucznia dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której 
uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole. 
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Rozdział 8 
Przeniesienie ucznia szkoły podstawowej do innej szkoły 

§81. 1. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury 
przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje 
Podkarpacki Kurator Oświaty.  

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do 
innej szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla 
innych uczniów lub pracowników szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;  

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

5) kradzież;  

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 
środków dyscyplinujących;  

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;  

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do 
innej szkoły. 

4. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu 
oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), 
dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania. 

5. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje 
posiedzenie rady pedagogicznej szkoły.  

6. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 
wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, rzecznik praw ucznia. Uczeń może się 
również zwrócić o opinię do samorządu uczniowskiego.  

7. Wychowawca ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej pełną analizę 
postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, 
wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje 
RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych 
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karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej itp.  

8. Rada pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, 
podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.  

9. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły.  

10. Dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem 
uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje 
wykonania uchwały rady pedagogicznej. 

11. Dyrektor szkoły kieruje sprawę do Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

12. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.  

13. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego 
w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

14. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na 
zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.  

DZIAŁ IX 
Opieka i pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Rozdział 1 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

§82. 1. Każdy uczeń ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi 
i psychologicznymi, mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych, w tym 
szczególnych uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
zaspokojenia tych potrzeb. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 
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10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny; 

11) sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

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

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

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
4. Zasady korzystania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej reguluje 

Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Lubatowej.  

Rozdział 2 
Indywidulane nauczanie 

§83. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 
do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia 
wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu.  

3. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 
określonych w orzeczeniu zaleceń.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w indywidualnym i bezpośrednim 
kontakcie z uczniem w miejscu pobytu ucznia.  

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 
ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania 
danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.  

7. Dzienniki indywidualnego nauczania (e-dziennik) zakłada się i prowadzi odrębnie dla 
każdego ucznia.  

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor, 
po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych 
treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego stosownie do możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres i czas prowadzenia zajęć 
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego 
bezpośrednio z uczniem jest zgodny z zaleceniami organu prowadzącego, który określa ilość 
godzin do realizacji dla każdego ucznia.  

11. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 realizuje się w ciągu co 
najmniej 3 dni.  
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12. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie 
utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im 
pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając 
zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy 
uczestniczenia w życiu szkoły.  

Rozdział 3 
Indywidualny program lub tok nauki 

§84. 1. Uczniom o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych lub wszechstronnie 
uzdolnionym szkoła umożliwia realizację indywidualnego programu lub toku nauki. 

2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki (IPN) kształci się w zakresie jednego, 
kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym 
rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, 
zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

3. IPN umożliwia rozwijanie wiedzy ucznia w określonych obszarach, w których 
wykazuje on szczególne - wyższe od przeciętnych - predyspozycje do nauki, ale realizowany 
jest w czasie zajęć edukacyjnych w szkole. Program może uwzględniać także zajęcia 
pozalekcyjne i pozaszkolne, ale nie są one wymagane. 

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki (ITN) kształci się według systemu innego niż 
udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej 
klasy. 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 
szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany 
i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

6. Program ITN może być jednym z programów nauczania objętych szkolnym zestawem 
programów nauczania i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły lub może być także 
indywidualnym programem nauki utworzonym przez nauczyciela prowadzącego, czy 
opracowanym przy udziale i pomocy innych nauczycieli, w tym nauczyciela ze szkoły wyższego 
stopnia, doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga oraz nawet samego ucznia lub 
program ITN może być również opracowany poza szkołą. Wybór należy do nauczyciela 
prowadzącego zajęcia edukacjne. 

7. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie 
co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji 
ucznia. 

8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą 
wystąpić:  

1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), 

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 
wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 
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9. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 
Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach 
i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 
osiągnięciach ucznia. 

10. Ocenianie oraz promocja ucznia, który otrzymał zezwolenie na realizację ITN 
odbywa się na warunkach i w sposób określony w statucie szkoły w części dotyczącej 
oceniania. Klasyfikacja z zajęć edukacyjnych, które uczeń realizuje w ramach ITN odbywa się na 
podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 

Rozdział 4 
Pomoc materialna uczniom 

§85. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych.  

2. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 

2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 

3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

3. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) ośrodkami pomocy społecznej; 

4) organem prowadzącym; 

5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży. 

4. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) ucznia; 

2) rodziców; 

3) nauczyciela. 

5. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na 
ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

6. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

1) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

a) zwolnień z opłat za ubezpieczenie, 

b) bezpłatnych obiadów, 

c) pomocy rzeczowej lub żywnościowej, 

d) innych, w zalezności od potrzeb i możliwości. 

2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 
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a) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, 

b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

7. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze 
socjalnym i motywacyjnym. 

8. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe: 

1) nagroda za wyniki w nauce może być przyznana uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 
ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres 
w którym przyznaje się tę nagrodę, a nagroda za osiągnięcia sportowe może być przyznana 
uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 
najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium; 

2) nagrodę za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III; 

3) Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Stypendialną; 

4) średnią ocen, ustala Szkolną Komisję Stypendialną, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewidzianych na ten 
cel środków; 

5) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok; 

6) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

9. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do 
zadań własnych gminy. 

10. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego lub realizowane w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

11. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

12. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku 
szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez 
Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym. 

13. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, 
Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy 
zachowaniu ubezpieczenia. 

14. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie 
ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas 
wyjazdów zagranicznych. 
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DZIAŁ X 
Organizacja współdziałania szkoły z instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży 

Rozdział 1 
Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Sądem dla nieletnich, PCPR i GOPS 

§86. 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krośnie oraz 
innymi poradniami specjalistycznymi. 

2. Szkoła informuje uczniów i ich rodziców o formach pomocy, w tym warsztatach, 
konsultacjach, prelekcjach prowadzonych przez pracowników poradni poprzez umieszczanie 
ogłoszeń na stronie internetowej szkoły/w dzienniku elektronicznym.  

3. Na wniosek dyrektora szkoły poradnia zapewnia wsparcie merytoryczne 
nauczycielom i specjalistom udzielajacych pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. 

4. Poradnia współpracuje ze szkołą, w miarę jej potrzeb, przy dokonywaniu 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego w terminach wskazanych przez zespół nauczycieli 
i specjalistów prowadzący zajęcia z uczniem. Za terminiowe powiadomienie poradni 
o terminach spotkań odpowiedzialny jest koordynator wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

5. Poradnia, w sytuacjach określonych przepisami, może zwrócić się do dyrektora szkoły 
o wydanie opinii nauczycieli lub specjalistów w celu uzyskania informacji o problemach 
dydaktycznych i wychowawczych ucznia. W tym przypadku po stronie poradni należy 
powiadomienie o tym fakcie rodziców ucznia.  

6. Szkoła umożliwia upoważnionemu pracownikowi poradni obserwację i udział 
w zajęciach edukacyjnych oraz podejmowanie działań diagnostycznych. W każdym przypadku 
o tych przedsięwzięciach powiadamiani są rodzice uczniów uczestniczących w badaniach przez 
wychowawcę oddziału.  

§87. Szkoła współpracuje z Sądem dla Nieletnich w Krośnie. Celem jest współpraca 
z kuratorami sądowymi oraz wnoszenie wniosku o wgląd w sytuację rodzinną. 

§88. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ma na celu poinformowanie 
o sytuacji dzieci z rodzin zastępczych oraz współpraca szkoły z tymi rodzinami. 

§89. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-
Zdroju. Współpraca obejmuje: 

1) rozpoznanie środowiska ucznia na wniosek szkoły; 

2) podejmowanie przez pracowników ośrodka działań wynikających ze zgłoszenia przez 
szkołę Niebieskiej Karty; 

3) finansowaniu posiłków najbardziej potrzebującym uczniom i ich rodzin; 

4) udzielaniu doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej uczniom i ich rodzinom. 
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Rozdział 2 
Współpraca z Policją, Strażą Pożarną 

§90. 1. Szkoła współpracuje z Policją w Iwoniczu-Zdroju. 

2. Koordynatorami współpracy są pedagog szkolny i psycholog. 

3. W ramach współpracy Policji ze szkołą organizuje się: 

1) spotkania nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole z przedstawicielami 
powyższych instytucji zajmującymi się sprawami nieletnich oraz specjalistami ds. 
patologii, w celu przedstawienia przez nich tematyki zagrożeń przestępczością oraz 
demoralizacji dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym; 

2) spotkania tematyczne uczniow z przedstawicielami Policji na temat m.in. 
odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 
narkomanii, wychowania w trzeźwości, a w przypadku młodszych uczniów zasad 
bezpieczenstwa drogowego. Tematyka spotkań wynika z programu wychowawczo – 
profilaktycznego realizowanego każdego roku w szkole. 

4. Szkoła informuje Policję o zdarzeniach na jej terenie mające znamiona 
przestępstw, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz demoralizacji uczniów. 

5.  Szkoła zwraca się do Policji o udzielenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych, 
mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na jej terenie. 

§91. 1. Szkoła współpracuje ze Strażą Pożarną w Krośnie i Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Lubatowej. 

4. Organizacja współdziałania szkoły ze Strażą Pożarną polega m.in. na: 

1)  udziale uczniów szkoły w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez 
pracowników straży pożarnej, np. warsztatach, prelekcjach, związanych 
z bezpieczeństwem pożarowym; 

2)  udziale uczniów i nauczycieli w konkursach organizowanych pod patronatem ww. 
instytucji; 

3) współorganizowaniu próbnych ewakuacji. 

Rozdział 3 
Współpraca z pielęgniarką szkolną i stomatologiem szkolnym 

§92. 1. Szkoła współpracuje z pielęgniarką szkolną. 

2. Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę zdrowotną nad uczniami zgodnie 
z uprawnieniami.  

3.  Do zadań pielęgniarki szkolnej należy w szczególności: 

1) wykonywanie testów przesiewowych (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, bada wzrok, słuch, 
postawę ciała); 

2) udzielanie pomocy uczniom, którzy mają problemy zdrowotne: 
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a) w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, 

b) w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia; 

3) udziela porad dotyczących stylu życia, samoobserwacji i samoopieki; 

4) wykonywanie zabiegów i procedur leczniczych zleconych przez lekarza; 

5) udzielanie pomocy w nagłych wypadkach; 

6) współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących 
bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji 
zdrowotnej; 

7) prowadzenie profilaktyki próchnicy zębów. 

4.  Szkoła zapewnia pielęgniarce szkolnej gabiet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. 

§93. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 

DZIAŁ XII 
Ceremoniał szkolny 

§94. 1. Sztandar szkoły: płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu 
o wymiarach 100 cm x 100 cm. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego 
drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie. Sztandar 
wykończono złotymi frędzlami o długości 6 cm. Główna strona sztandaru (awers) posiada żółto 
– białe tło symbolizujące flagę papieską. Centralne miejsce zajmuje wyszywany portret patrona 
szkoły – papieża Jana Pawła II. Postać patrona otoczona jest złotym napisem: „SZKOŁA 
PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Lubatowej”. W górnych narożach: na żółtym tle znajduje 
się wyszyta odznaka wojskowa „Krzyż Walecznych na Polu Chwały 1944”; na białym tle herb 
papieski Jana Pawła II. Rewers sztandaru jest biało-czerwony symbolizujący flagę narodową. 
Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek orła białego z głową ozdobioną złotą koroną 
zwróconą w prawo na czerwonym owalnym kształcie obszytym złotą lamówką. Nad godłem 
państwowym na półokręgu widnieje napis: „WIARA * NAUKA”, pod orłem także na półokręgu 
znajduje się napis „*OJCZYZNA*”. Orzeł został wyhaftowany nicią srebrną, zaś korona, dziób 
i pazury – nicią złotą.  

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez 
dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim 
posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z dwóch 
trzyosobowych składów; 

2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska 
w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy 
najstarszej szkoły Podstawowej wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie 
i wzorowym zachowaniu; 

3) skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń, 

b) Asysta - dwie uczennice; 
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4) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny 
na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony. 

5) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 
zakończenia roku szkolnego); 

6) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu  

7) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 
W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

8) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia 
do lewego boku i białe rękawiczki; 

9) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych 
szkół i instytucji lub organizacji; 

10) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą 
(orłem); 

11) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie 
sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 

12) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 
wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy 
podaje osoba prowadząca uroczystość; 

13) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 
Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla 
sztandar; 

14) sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”, 

b) w czasie wykonywania „Roty”, 

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

e) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

h) w trakcie uroczystości kościelnych. 

15) przekazanie sztandaru odbywa się w następujący sposób: uczestnicy pozostają 
w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający 
i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar 
i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej imienia Jana 
Pawła II wLubatowej. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; 
chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, 
wstaje i wygłasza formułę :„Przyjmujemy od Was sztandar – symbol Szkoły Podstawowej 
imienia Jana Pawła II wLubatowej. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje 
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obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują 
sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) 
przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący 
poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca 
na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”. 

2. Godło/logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Patrona oraz nazwę 
szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, 
teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp. 

3. Szkoła posiada hymn. 

DZIAŁ XI 
Przedszkole 

Rozdział 1 
Informacje ogólne o oddziałach przedszkolnych 

§95. 1. Oddziały przedszkolne są integralną częścią Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Lubatowej, prowadzą zajęcia dla dzieci z zakresu wychowania przedszkolnego. 

2. Nazwa używana przez Oddziały przedszkolne brzmi: Oddziały przedszkolne przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej. 

3. Oddziały przedszkolne funkcjonują w budynku nr 291 w Lubatowej 

38–440 Iwonicz-Zdrój 

tel. (13) 43502 60 

e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl 

4. Oddziały przedszkolne przeprowadzają rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności. 

5. Zasady i kryteria rekrutacji określają odrębne przepisy. 

Rozdział 2 
Misja oddziałów przedszkolnych 

§96. 1. Troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. 

2. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego 
możliwościami. 

3. Diagnozujemy osiągnięcia rozwojowe dziecka przy pomocy specjalistów 
i wykorzystaniu metod badawczych. 

4. Przygotowujemy wychowanków do następnego etapu edukacji. 

5. Dbamy o miłą atmosferę i dobre samopoczucie dzieci. 

6. Zapewniamy racjonalne wyżywienie. 
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7. Wspieramy Rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydakty-cznych. 

Rozdział 3 
Cele i zadania przedszkola 

§97. 1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno – wychowawcze. 

1) celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiągnięciu dojrzałości 
umożliwiającej podjęcie nauki w szkole; 

2) zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej 
w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego; 

3) oddziały przedszkolne prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w ustalonym przez 
organ prowadzący czasie, który wynosi 6 godzin dziennie; 

4) podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00-13.00; 

5) oddziały przedszkolne pracują 10 godzin dziennie, od godziny 6.30 do godziny 16.30; 

2. Realizacja celów i zadań przedszkola odbywa się poprzez: 

2) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich indywidualnych 
predyspozycji rozwojowych; 

3) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz 
wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego; 

4) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaj 
aktywności; 

5) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 
niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie 
zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 
specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka. 

3.Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych 
i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci. 

4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod 
i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci; 

2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom; 

3)umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej 
i religijnej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym; 

4) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

6) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających 
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się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do 
intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

7) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz 
norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

8) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne 
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

9) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych pełni funkcję 
doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 
wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka; 

3) wspomaga rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole; 

4) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu; 

5) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej. 

Rozdział 4 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

§98. 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do 
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole 
organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych 
wpływających na funkcjonowanie przedszkolu. 

3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby 
rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające. 

4. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne 
i nieodpłatne. 

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Krośnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
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1) rodzicami wychowanków, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci; 

2) przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia 
specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym; 

3) dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia: 

a) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego 
zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych; 

c) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka. 

Rozdział 5 
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć 

poza przedszkolem 

§99. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, 
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:  

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale 
przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem oddziału przedszkolnego; 

2) organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami 
technicznymi; 

3) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak 
i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad; 

4) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres 
ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom; 

5) współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb 
i możliwości, konsultacje i pomoc; 

6) w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci 
odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału 
w godzinach określonych harmonogramem; 

7) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka 
nauczyciela i dodatkowo w niektórych grupach osoby zatrudnionej na stanowisku pomocy 
nauczyciela; 

8) rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi 
pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu 
poprzez: 



Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej 96 
 

a) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, 
niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka; 

b) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu 
i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań; 

9) oddział przedszkolny stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola; 

10) w przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej; 

11) w przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

Rozdział 6 
Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do oddziału przedszkolnego I z oddziału 

przedszkolnego do domu 

§100. 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 

1) rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego 
przyprowadzania i odbierania go z oddziału przedszkolnego; 

2) oddziały przedszkolne sprawują opiekę nad dzieckiem, od momentu przekazania dziecka 
przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy do czasu 
odbioru dziecka z sali lub placu zabaw przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę; 

3) rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę nauczycielki; 

4) dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe 
upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka; 

5) w szczególnych przypadkach osobą upoważnioną do odbioru dziecka może być osoba 
niepełnoletnia; 

6) upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię 
i nazwisko, stopień pokrewieństwa osoby wskazanej przez rodziców oraz dane do kontaktu 
oraz numer dowodu osobistego; 

7) rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę; 

8) dziecko może być przyprowadzane do przedszkola zgodnie ze złożoną deklaracją od godz. 
6.30 do godz. 8.00 lub w sytuacji losowej w innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym lub osobistym; 

9) spóźnienia dziecka należy zgłaszać do godziny 8.00. Wynika to z konieczności przygotowania 
odpowiedniej liczby posiłków; 

10) rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci; 

11) nauczyciel ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 
odbierającej dziecko; 

12) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, 
gdy jej stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub narkotyków; 
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13) w przypadku odmowy wydania dziecka osobie upoważnionej nauczyciel niezwłocznie 
informuje o tym dyrektora i podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania 
kontaktu z rodzicami dziecka; 

14) podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie 
odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo 
ponosi osoba odbierająca; 

15) oświadczenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą 
być poparte stosownymi prawomocnymi wyrokami sądowymi; 

16) w przypadku niezgłoszenia się rodzica po dziecko po godzinach pracy przedszkola 
podejmowane są próby skontaktowania się przede wszystkim z rodzicami a następnie 
z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka; 

17) w sytuacji, gdy rodzice lub żadna z osób upoważnionych nie jest w stanie przejąć opieki nad 
dzieckiem, nauczycielka zawiadamia policję. 

Rozdział 7 
Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych 

§101. 1. Podstawową jednostką organizacyjną oddziałów przedszkolnych jest oddział 
obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 
uzdolnień. 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie 10 godzin dziennie 
przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w ustalonym przez organ 
prowadzący czasie, który wynosi 6 godzin dziennie. 

4. Oddziały przedszkolne są jednostką nieferyjną – funkcjonującą przez cały rok szkolny, 
z wyłączeniem przerwy wakacyjnej ustalonej w miesiącu sierpniu. 

5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 
na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, 
zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale, czasu przyprowadzania 
i odbierania dzieci, godzin posiłków oraz oczekiwań rodziców. 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele poszczególnych oddziałów 
ustalają indywidualny, szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 
dzieci w swoim oddziale. 

7. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest 
w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczony do użytku 
przez dyrektora program wychowania przedszkolnego. 

8. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy. 

9. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25. 

10. W przedszkolu mogą być organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe. 
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11. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości 
rozwojowych dzieci. 

12. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka, wykorzystując do tego 
każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu. 

13. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola. 

14. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody 
rodziców. 

15. W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, 
dyrektor może zlecić łączenie oddziałów. 

16. Dyrektor szkoły powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch 
nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem 
propozycji rodziców. 

17. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 
wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował (opiekowali) się danym oddziałem przez 
cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

18. Dyrektor może zmienić nauczyciela (nauczycieli) prowadzących oddział 
w przypadkach: 

1) uzasadnionego wniosku rady rodziców lub rodziców z danego oddziału; 

2) konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkola. 

19. W oddziałach przedszkolnych są organizowane zajęcia z religii, języka angielskiego. 

20. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica 
w formie pisemnego oświadczenia. 

21. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone, nie musi być ponawiane 
w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 

22. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi 
(szczególnie zakaźnymi lub infekcyjnymi) a w spornych przypadkach, co do stanu zdrowia 
dziecka nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. 

23. W przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez dziecko, rodzice są 
zobowiązani do jego natychmiastowego odbioru z przedszkola. 

24. Przedszkole zapewnia wychowankom wyżywienie organizując trzy posiłki dziennie: 
śniadanie, obiad, podwieczorek. 

25. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie 
dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego określa Regulamin odpłatności za Oddziały przedszkolne 
opracowany przez dyrektora na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej nr 
XXXIII/206/16 z dnia 28 grudnia 2016r. 

26. Opłatę za żywienie wnosi się z dołu dokonując przelewu na podany numer 
rachunku bankowego do 15 dnia każdego miesiąca.  
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Rozdział 8 
Prawa i obowiązki przedszkolaka 

§102. 1. Wychowaniem przedszkolnym objęte jest dziecko od początku roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 
Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat; 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, 
które ukończyło 2,5 roku życia, przy spełnieniu określonych warunków, tj.: 

1) przedszkole dysponuje wolnym miejscem w grupie najmłodszej; 

2) rodzice przedstawili zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 
uczęszczania dziecka do przedszkola; 

3) dziecko posiada podstawowe umiejętności w zakresie zgłaszania potrzeb fizjologicznych 
i samoobsługi; 

4) dziecko posiada starsze rodzeństwo już uczęszczające do naszego przedszkola, 

5) istnieją ważne względy społeczne, np. wyjątkowo trudna sytuacja rodzinna lub materialna 
rodziny dziecka. 

4. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 
a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie 
z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania; 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4) poszanowania jego godności osobistej, własności, tolerancji, akceptacji i zrozumienia 
indywidualnych potrzeb; 

6) opieki i ochrony; 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze; 

9) indywidualnego tempa rozwoju; 

10)korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej 
organizowanej w przedszkolu; 

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych; 

12) rozwijania zdlności i zainteresowań; 

13) sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym; 

 5. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów: 
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1) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 

3) dbać o czystość i higienę osobistą; 

4) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 

5) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa; 

6) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

7) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 

8) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw 
respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 

9) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 

Rozdział 9 
Nagrody i kary 

§103. 1. Dziecko za przestrzeganie obowiazujących norm i zasad oraz szczególne 
postępy w nauce może być nagrodzone: 

1) pochwałą indywidualną nauczyciela; 

2) pochwałą na forum grupy; 

3) pochwałą do rodziców; 

4) listem gratulacyjnym; 

5) pochwałą dyrektora; 

 2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad 
w przedszkolu: 

1) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania; 

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie 
stwarza; 

3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, 
odsunięcie od zabawy; 

4) powtarzanie poprawnego zachowania; 

5) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw; 

6) wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego, np. rysunek jako forma przeprosin; 

7) rozmowa dyrektora z rodzicem, nauczycielem w obecności dziecka. 

 3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

 

 §104. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. 

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku: 
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1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc; 

2) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego; 

3) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która 
uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza 
chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego; 

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 

2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1 zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje 
problem. 

3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych 
działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do 
podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. 

4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę 
w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola. 

6. Dyrektor wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji 
administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do 
przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor 
natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a. 

9. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 

10. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:  

1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być 
powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków; 

2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno 
uczęszczać do przedszkola; 

3) podjęcie uchwały o skreśleniu; 

4) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy; 

5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje 

prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego 
powiadomienia; 

6) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków. 

7) decyzja o skreśleniu jest decyzją administracyjną. 

§105. Prawa i obowiązki rodziców. 
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1. Rodzice mają prawo do: 

1) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola, wyżywienia, 
a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych; 

2) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań 
edukacyjnych; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych; 

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami; 

6) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez 
przedszkolnych; 

7) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 

8) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu; 

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola; 

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych 
czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta; 

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola; 

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do 
przedszkola; 

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu; 

7) znać i przestrzegać postanowień statutowych; 

8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu 
jakichkolwiek leków; 

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne; 

11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące 
objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne 
wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.); 

12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole; 

13)bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu 
kontaktowego; 

14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 

15) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby 
zakaźnej u dziecka; 
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16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka 
po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu; 

17) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie; 

18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku; 

19) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, a w szczególności dziecka 
sześcioletniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. 

§106. Formy współpracy z rodzicami. 

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu 
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego 
dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole 
bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców 
w następujących zakresach: 

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku; 

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego; 

3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez: 

a) gromadzenie artykułów pedagogicznych dla rodziców pomagających w wychowaniu dzieci 
oraz pokonywaniu trudności wychowawczych; 

b) prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na 
zebraniach ogólnych; 

c) rozmowy indywidualne; 

d) zebrania grupowe i ogólne; 

e) gazetkę dla rodziców; 

4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły: 

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie 
wiekowej; 

b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań; 

c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji opostępach 
i trudnościach dziecka. 

2. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „Dni otwarte” dla nowoprzyjętych 
dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu: 

1) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko; 

2) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal; 

3) analizy stosowanych metod wychowawczych; 

4) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych; 

5) obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem. 

§107. Informacje porządkowe dla rodziców. 



Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej 104 
 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 - 8.00. 
Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do 
wychowawczyni grupy. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je 
w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce 
dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 
dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed 
zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej. 

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 
wymiotujących I z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu 
zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia 
dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody 
dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola. 

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich 
(np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia 
z rodzicami. 

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu 
dziecka wskazującym na początki choroby. 

7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy. 

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz 
wprowadzania zwierząt na teren przedszkola. 

10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu 
kontaktowego i adres. 

Rozdział 10 
Nauczyciele 

§108. 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno – opieku-
ńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonym przez dyrektora 
programem, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. 

2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzo-nych 
mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. 
Nauczyciel w szczególności: 

1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka 
(zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna); 

2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady 
bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw 
ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków); 

3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami; 
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4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę; 

5) kontroluje właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i koryguje zauważone błędy; 

6) dba o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 

7) zgłasza do dyrektora oraz wpisuje do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren 
przedszkola; 

8) usuwa z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować 
skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci; 

9) udziela pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 

10) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora w przypadku 
zauważenia niepokojących objawów chorobowych. 

11) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin 
w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem; 

12) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel 
musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (pomoc nauczyciela); nauczyciel 
powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność; 

13) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej 
sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale; 

14) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego 
pobytu; 

15) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, 
w oddziale; 

16) wnioskuje do dyrektora o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

17) aktywnie uczestniczy w pracach zespołów, do których nauczyciel należy; 

18) dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

19) rozpoznaje możliwości i potrzeby powierzonych jego opiece dzieci; 

20) doskonali umiejętności dydaktyczne, uczestniczy we wszystkich zebraniach Rad 
Pedagogicznych, w lekcjach otwartych, w konferencjach metodycznych oraz wszystkich 
formach doskonalenia wewnętrznego; 

21) aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola: bierze udział w uroczystościach i imprezach 
organizowanych w przedszkolu; 

22) przestrzega dyscypliny pracy; 

23) prawidłowo prowadzi dokumentację: opracowywuje roczne i miesięczne plany pracy, 
prowadzi dziennik oddziału, karty obserwacji, a także zestawienia statystyczne i inne 
wymagane przez dyrektora; 

24) kieruje się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowaniem jego godności osobistej; 
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25) dba o wystrój sali powierzonej opiece; 

26)przestrzega tajemnicy służbowej; 

27) przestrzega zasad współżycia społecznego i dba o właściwe relacje pracownicze; 

28) opracowuje lub wybiera program wychowania przedszkolnego; 

29) wykonuje czynności administracyjne dotyczące powierzonego oddziału, zgodnie 
z zarządzeniami i poleceniami dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel realizuje w/w zadania poprzez: 

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków 
rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, 
poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc 
w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 

4) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, 
wdrażanie dzieci do współpracy; 

5) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na 
niepowodzenia; 

6) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw 
moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, 
odpowiedzialności za ład i estetykę sali; 

7) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku; 

8) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą; 

9) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy 
dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, na placu zabaw 
i podczas wyjść poza teren przedszkola; 

10) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; 

11) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a w szczególności procedury 
odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza 
teren przedszkola. 

4. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami. 

5.Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady 
pedagogicznej: 

1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego miesiąca; 

2) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci; 

3) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami 
proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą 
programową; 
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4) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi 
przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda. 

6. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie 
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji 
o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa 
razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym; 

2) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 

3) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie 
indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka; 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

5) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania; 

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 
kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę 
pomieszczeń. 

7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka 
nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy 
pracy do jego możliwości. 

8. W pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami 
z poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedą, pedagogiem i psychologiem w celu 
rozpoznania ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawania i rozwijania 
predyspozycji i uzdolnień wychowanka; 

9.Współpracuje z intendentem w sprawach żywienia i diety dzieci; 

10. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 
i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej. 

11.Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci 
dotyczących: 

1) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego 
realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu; 

2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w ramach 
następujących form współpracy: 

a) zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa 
razy w półroczu; 

b) indywidualnych konsultacji z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku 
i dyskusji na tematy wychowawcze; 

c) wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie; 

d) z ww. spotkań sporządza adnotację z odbytych rozmów, konsultacji w Karcie kontaktu 
z rodzicami, potwierdzonymi podpisem rodziców i nauczycieli/la. 
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12. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności 
i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji 
dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy. 

13. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na 
poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, 
wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 

14.Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających 
z organizacji pracy w placówce. 

15.Do zadań nauczyciela należy wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do 
ich odbioru z przedszkola. 

§109. 1. Do zakresu zadań logopedy w szczególności należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 
stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców 
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień dziecka oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo 
w życiu oddziału przedszkolnego; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§110. 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczgólności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb i możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 
w uczestniczeniu życia przedszkola; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów utrudniających 
aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola; 

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb;  

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

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień dzieci; 
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8) wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określania mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń i trudności 
w funkcjonowaniu w życiu przedszkola; 

9) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W razie konieczności nauki i opieki dla dzieci z niepełnosprawnością w formie 
kształcenia specjalnego w przedszkolu mogą być zatrudnieni specjaliści. 

Rozdział 11 
Zadania pracowników obsługi 

§111. 1. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi jest zapewnienie sprawnego 
działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie 
i czystości. 

2. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w placówce są pracownikami 
samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy 
zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu 
obowiązków jest potwierdzenie podpisem pracownika. 

4.Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia 
dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m .in.: 

1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola; 

2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad 
dziećmi w sali, łazience, na placu zabaw, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach. 

5.Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola 
bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia 
jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie 
zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi jednostki, 
który podejmie stosowne decyzje. 

6. Do obowiązków pracowników obsługi należy przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania 
i zabezpieczenia danych. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor. 

§112. 1. Zakres obowiązków pomocy nauczyciela obejmuje w szczególności: 

1) pełnienie zadań opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków; 

2) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń; 

3) przestrzeganie przepisów BHP , ppoż. i HACCP; 

4) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

5) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy. 

2. Opieka nad dziećmi: 
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1) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem 
na dwór; 

2) opieka w czasie spacerów i wycieczek; 

3) pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych; 

4) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, elementów dekoracji; 

5) udział w dekorowaniu sali; 

6) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających; 

7) towarzyszenie i pomaganie nauczycielce we wszystkich sytuacjach, czynnościach związanych 
z opieką nad dziećmi. 

3. Sprzątanie:  

1) Codziennie 
a) sprawdzanie stanu i temperowanie kredek, dbanie o ład, porządek, estetyczny wygląd półek 
na prace indywidualne dzieci; 
b) sprzątanie pomocy po zajęciach obowiązkowych oraz zabawek i sali po zabawach 
dowolnych dzieci; 
c) pomaganie dzieciom w zjadaniu posiłków oraz czynnościach samoobsługowych na stołówce; 
d) odkurzanie wykładziny dywanowej w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania, 
ścieranie kurzu (na mokro ) ze sprzętów, parapetów, półek; 
2) raz w tygodniu: 
a) zmiana fartuchów ochronnych; 
3) raz w miesiącu: 
a) generalne porządki – pranie wykładzin dywanowych, mycie drzwi, kaloryferów, lamp 
oświetleniowych, parapetów; 
b) mycie i dezynfekcja sprzętów i mebli w wyznaczonych pomieszczeniach przedszkola; 
4) raz na trzy miesiące: 
a) generalne mycie okien. 

4.Przestrzeganie BHP: 
1) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do 
utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi; 
2) pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek i innych artykułów niezbędnych do 
funkcjonowania przedszkola; 
3) systematyczne sprawdzanie i uzupełnianie wyposażenia przenośnej apteczki pierwszej 
pomocy. Zabieranie jej na spacery, wycieczki organizowane poza terenem przedszkola; 
4) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 

5. Gospodarka materiałowa: 
1) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym; 
2) zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu; 
3) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta; 
4) odpowiedzialność za przydzielony do sprzątania sprzęt, odzież ochronną, sprzęty i rzeczy 
znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania. 
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6. Sprawy ogólne: 
1) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek; 
2) dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola; 
3) dokonywanie drobnych napraw sprzętu, pomocy i zabawek; 
4) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia przedszkola; 
5) wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§113. 1. Zakres obowiązków woźnej obejmuje w szczególności: 

1) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń; 

2) przestrzeganie przepisów BHP, p/poż., przepisów sanitarnych i HACCP; 

3) pomoc przy obsłudze dzieci; 

4) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

5) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy. 

2. Sprzątanie:  

1) Codziennie 

a) zakładanie fartucha ochronnego; 

b) odkurzanie wykładziny dywanowej w salach, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, 
zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne, 

c) mycie umywalek, sedesów, posadzek wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących, 

d) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach obowiązkowych, 

e) uzupełnianie ręczników jednorazowych i mydła w dozownikach; 

2) raz w tygodniu: 

a) zmiana fartuchów ochronnych, 

b) pielęgnowanie, mycie, podlewanie kwiatów doniczkowych, roślin w kąciku przyrody;  

3) raz w miesiącu: 

a) generalne porządki – pranie wykładzin dywanowych, mycie okien, drzwi, kaloryferów, 
listew, lamp oświetleniowych, parapetów, glazury; 

b) mycie i dezynfekcja zabawek, sprzętów, mebli.  

4) raz na trzy miesiące: 

a) generalne mycie okien. 

5) Przestrzeganie BHP: 

a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do 
utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi; 

b) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 

3. Gospodarka materiałowa: 

a) znajomość stanu posiadania środków do utrzymania czystości; 

b) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym; 
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c) zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu; 

d) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny. 

4. Utrzymanie czystości w ogródku przedszkolnym, i wokół przedszkola: 
1) zmiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) terenu wokół 
przedszkola; 
2) podlewanie i pielęgnowanie roślin w ogrodzie; 
3) mycie sprzętu zabawowego znajdującego się na terenie placu zabaw. 

5. Sprawy ogólne: 
a) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek; 
b) dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola, zabawek, pomocy dydaktycznych, 
parapetów, półek na prace indywidualne; 
c) dokonywanie drobnych napraw sprzętu, pomocy i zabawek; 
d) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych; 
e) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia przedszkola; 
f) wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal 
i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania. 

§114. 1. Zakres obowiązków kucharki obejmuje w szczególności: 

1) punktualne przyrządzanie zdrowych posiłków; 

2) utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni i dbanie o powierzony sprzęt kuchenny; 

3) przestrzeganie przepisów sanitarnych, zasad BHP, ppoż. i HACCP; 

4) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

5) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy. 

§115. 1. Zakres obowiązków pomocy kuchennej obejmuje w szczególności: 

1) pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków; 

2) utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń kuchennych; 

3) przestrzeganie przepisów sanitarnych, zasad BHP, ppoż. i HACCP; 

4) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

5) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy. 

§116. 1. Wszyscy pracownicy jednostki zobowiązani są do: 

1) natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące 
zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków; 

2) zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby 
powinni zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomienia 
dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych; 

3) niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków. 
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DZIAŁ XII 
Postanowienia końcowe 

§117. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§118. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów 
i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty. 

§119. Regulaminy i Procedury określające pracę szkoły wprowadza Dyrektor Szkoły 
zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkie organy szkoły oraz zamieszcza je na stronie 
www.szkolalubatowa.pl. 

§120. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§121. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy. 

§122. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)  rady rodziców; 

4)  organu prowadzącego szkołę; 

5)  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

§123. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie 
ujętych w statucie. 


