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STATUT OKREŚLA, W SZCZEGÓLNOŚCI: 

 
1. Nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę. 
2. Imię szkoły. 
3. Nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę. 
4. Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania z uwzględnieniem programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 
5. Organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. 
6. Organizację pracy szkoły. 
7. Zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza    

oraz  innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i 
formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków 
środowiskowych szkoły. 

8. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. 
9. Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
10. Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z 

listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 
11. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do 

przyznanej nagrody. 
12. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary. 
13. Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem p 

przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
14. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu. 
15. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie. 
16. Organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, 

nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami. 
17. Organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia. 
18. Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego. 
19. Organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
20. Organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki. 
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ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 9 

im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach; 
2) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowskie Góry; 
3) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to 

rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty; 
4) dyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim i radzie rodziców – 

należy przez to rozumieć organy szkoły; 
5) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców 

lub prawnych opiekunów. 
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora szkoły w 
sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Śląski Kurator Oświaty. 

 
§ 2. 

 
1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach, zwana dalej 

„szkołą”, jest szkołą publiczną, która: 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach prawa oświatowego; 
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 
5) realizuje ramowy plan nauczania; 
6) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, w tym w ostatniej klasie szkoły – egzamin 
ósmoklasisty; 

7) szkoła  umożliwia uzyskanie świadectwa  państwowego po ukończeniu szkoły. 
2. Siedziba szkoły znajduje się w Tarnowskich Górach przy ulicy Korczaka 2. 
3. Zajęcia w szkole odbywają się w dwóch budynkach: 

1) przez budynek główny rozumie się budynek położony w Tarnowskich Górach przy 
ulicy Korczaka 2; 

2) przez budynek B rozumie się budynek położony w Tarnowskich Górach przy ulicy 
Sobieskiego 5. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4. 
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 

 
§ 3. 

 
1. Ustalona nazwa używana jest przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może 

być używany skrót nazwy, w tym z pominięciem patrona. 
2. Szkoła posiada własny sztandar, godło, hymn i ceremoniał szkolny; 

1) sztandar towarzyszy najważniejszym uroczystościom szkolnym; 
a) rozpoczęcie roku szkolnego, 
b) zakończenie roku szkolnego,  
c) Święto Patrona Szkoły,  
d) ślubowanie pierwszoklasistów,  
e) święta państwowe; 

2) ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje organizację świąt 
państwowych i szkolnych w placówce; 
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3) Święto Patrona Szkoły ustala się na dzień 19 lutego. Jeżeli w danym roku 
szkolnym termin ten wypada w dniu wolnym od zajęć, wówczas datę obchodu 
święta ustala dyrektor. 

3. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 
6. Obsługi w zakresie finansowym szkoły dokonuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 

zgodnie z przyjętym porozumieniem. 
 

§ 4. 
 

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII szkoły podstawowej 
2. Cykl kształcenia w szkole jest podzielony na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III; 
2) II etap edukacyjny – nauczanie w klasach IV-VIII.  

3. Szkoła, w celu realizacji zadań statutowych, zapewnia możliwość korzystania z: 
1) biblioteki z czytelnią (budynek główny i budynek B); 
2) sal gimnastycznych (budynek główny i budynek B); 
3) świetlicy (budynek główny); 
4) stołówki z kuchnią (budynek główny) i stołówki w formie cateringu (budynek B); 
5) gabinetu pedagoga, gabinetu terapii logopedycznej (budynek główny i budynek 

B); 
6) gabinetu profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (budynek 

główny i budynek B); 
7) zespołu urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych (budynek główny i 

budynek B); 
8) sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem (budynek główny i budynek B); 
9) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych (budynek główny i budynek B); 
10) pomieszczeń sanitarno-epidemiologiczne i szatni (budynek główny i budynek B). 

4. Szkoła organizuje naukę religii w oparciu o przepisy odrębne i na zasadach określonych 
niniejszym statutem. 

5. Uczniom niekorzystającym z lekcji religii szkoła zapewnia opiekę i tolerancję religijną. 
6. Szkoła w oparciu o przepisy odrębne i na zasadach określonych niniejszym statutem 

może organizować naukę etyki. 
7. Szkoła na podstawie przepisów odrębnych i na zasadach określonych niniejszym 

statutem organizuje zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym człowieka. 
  

ROZDZIAŁ 2 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
§ 5. 

 
1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą. 
2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich   

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 
3. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 
zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia 
jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

4. Działania, o których mowa w ust. 3, dotyczą: 
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych; 
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 
5) zarządzania szkołą. 
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5. Szkoła zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

6. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 
administracyjno-obsługowi, we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 
pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, 
społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizacja 
zadań szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe.  

8. Poprzez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
przyjmuje się  w szczególności zajęcia prowadzone:  

a) z wykorzystaniem:  
          - materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez   

            ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,   

         - materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

            właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych  

            temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych  

           Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  

         - materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

         - innych niż wymienione w lit. a materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą  

           dyrektora szkoły;  

      b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,  

          potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny  

          pracy ucznia;  

      c) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji  

          między nauczycielem, uczniem lub rodzicem m.in. takich jak: dziennik elektroniczny;  

      d) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji  

          przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku uczniów objętych edukacją  

          wczesnoszkolną oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

       8. Szczegółowe sposoby realizacji zadań placówki w tym zakresie zostaną określone w    

          „Procedurze zdalnego nauczania” opracowanej przez zespoły nauczycieli. 

 
 

§ 6. 
 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia 
dzieci. 

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy  wychowawcze, 
dydaktyczne, opiekuńcze i organizacyjne nie powinny być organizowane rzadziej niż raz 
na trzy miesiące, w formie zebrań ogólnych lub indywidualnych konsultacji. 

3. Harmonogram spotkań określa dyrektor szkoły po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną. 
 

§ 7. 
 

1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności: 
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1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły; 

2) działa w kierunku rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów poprzez 
organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych i konkursów; 

3) wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych organizując dla nich w ramach 
posiadanych możliwości zajęcia pozalekcyjne, przygotowując do konkursów, 
promując osiągnięcia  oraz  umożliwiając realizację indywidualnego programu lub 
indywidualnego toku nauki  na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności dydaktyczne, w tym 
poprzez organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zapewnia możliwość pobierania nauki młodzieży niepełnosprawnej, 
niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 
 

§ 8. 
 

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 
programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania do 
danych zajęć edukacyjnych. 

2. Przez program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 
należy rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania 
ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 
edukacyjnego. 

3. Przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania do danych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny do użytku w 
szkole dopuszcza dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Programy nauczania, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować treści nauczania 
wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

5. Przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania powinny 
być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone i 
uwzględniać warunki dydaktyczne i organizacyjne szkoły. 

6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając programy, o których mowa w ust. 1 
obowiązani są uwzględniać poniższe zasady: 

1) program obejmuje cały etap edukacyjny; 
2) program musi pozostawać w zgodności z treściami nauczania ustalonymi dla 

danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i 
gwarantować ich pełną realizację; 

3) program  musi być opracowany z uwzględnieniem poprawności merytorycznej i 
dydaktycznej. 

7. Dopuszczone przez dyrektora programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów 
nauczania i podlegają ogłoszeniu przez dyrektora szkoły. 

8. Dopuszczony program nauczania podlega ewaluacji. Ewaluacji dokonują nauczyciele 
wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na 
posiedzeniach zespołów przedmiotowych. 

9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów 
nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego 
etapu edukacyjnego. 

10. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plany pracy kółek zainteresowań i 
innych zajęć zatwierdza dyrektor szkoły.  

 
§ 9. 

 
1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 
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1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału 
ćwiczeniowego lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 
2. Przez: 

1) podręcznik należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 
2) materiał edukacyjnym należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać 
papierową lub elektroniczną; 

3) materiał ćwiczeniowy należy rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 
utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

3. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III oraz zespół nauczycieli 
prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII przedstawiają 
dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego 
języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej 
klasy - w przypadku klas I-III; 

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego 
do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-
VIII; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 
4. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 3, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły 

propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: 
1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę 

poziomy nauczania języków obcych nowożytnych - w przypadku klas IV-VIII; 
2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym. 

5. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 3, przy wyborze podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych 
kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 
tych uczniów. 

6. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 3, 
oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia 
propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 3 i 4, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 
szkolnym - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, z 
zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 3, może: 
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego 
podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 
ćwiczeniowe. 

8. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 
materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w kolejnym roku 
szkolnym. 

9. Z uwzględnieniem przepisów szczególnych, uczniowie mają prawo do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
określonych w ramowych planach nauczania. 

10. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia 
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością 
organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
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11. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić inny podręcznik niż 
podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
Wówczas koszt zakupu podręcznika pokrywa organ prowadzący szkołę. 

12. Wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 
nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego 
nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-III oraz podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII jest zadaniem organu 
prowadzącego realizowanym z uwzględnieniem przepisów szczególnych. 

13. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne 
gromadzone są w bibliotece szkolnej, a czynności związane z ich zakupem oraz z 
gospodarowaniem nimi wykonuje dyrektor. 

14. Szkoła nieodpłatnie: 
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać 

papierową, lub 
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

mających postać elektroniczną, lub 
3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je 

udostępnia. 
15. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa się w Regulaminie Biblioteki, uwzględniając konieczność 
zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 

16. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 
edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów tego podręcznika 
lub materiału edukacyjnego, a kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. 

17. Szczegółowe uregulowania dotyczące podręczników i materiałów edukacyjnych zawierają 
przepisy odrębne. 

18. Przepisy ust. 1-16 realizowane są z uwzględnieniem przepisów szczególnych i przepisów 
przejściowych określonych ustawą. 

 
§ 10. 

 
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 
2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności: 

1) integruje działania wychowawcze własne, rodziny i środowiska; 
2) stwarza środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym,  psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 
duchowym); 

3) postrzega ucznia w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, 
niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków; 

4) rozwija u dziecka dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 
prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie; 

5) kształtuje świadomość konieczności zdobywania wiedzy, poszerzenia własnych 
horyzontów, użyteczności życiowej zarówno poszczególnych przedmiotów 
szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie; 

6) kształtuje w dziecku postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia 
ich poglądów,  uczy skutecznej komunikacji międzyludzkiej; 

7) uczy tolerancji i akceptacji „inności”; 
8) przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyboru i 

hierarchizacji; 
9) uczy odpowiedzialności za siebie i innych, wdraża do samorządności; 
10) uczy szacunku dla własnego ciała i zdrowia; 
11) przeciwdziała różnym przejawom patologii społecznej; 
12) rozwija świadomość zagrożeń cywilizacyjnych i stara się wskazać drogę, jak ich 

unikać; 
13) uczy szacunku do dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego; 
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14) przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu 
przekazu dziedzictwa kulturowego i dorobku narodowego, kształtuje postawy 
patriotyczne; 

15) umożliwia uczniom poznanie, zrozumienie podstawowych zależności, związków 
zachodzących w naturalnym środowisku oraz uczy odpowiedniego postępowania 
wobec niego; 

16) wspomaga poczucie przynależności do społeczności i środowiska lokalnego, uczy 
zaangażowania w życie miasta i regionu; 

17) wychowuje w duchu integracji europejskiej. 
3. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, powinni współdziałać na rzecz 

tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i 
postaw.  

 
§ 11. 

 
1. Szkoła realizuje zadania w zakresie wychowania zgodnie z Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym, który obejmuje: 
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1: 
1) opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora 

szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej 
przedstawicieli; 

2) opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, 
zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z 
uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

3. Program, o którym mowa w ust. 1 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Przez porozumienie 
rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone 
przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Program opiniowany jest przez Samorząd 
Uczniowski. 

4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-
Profilaktycznym, rozumianego jak w ust. 4, 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. 

5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z 
uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznym i przedstawią je do 
zaopiniowania na zebraniach rodziców. 

 
§ 12 

. 
Szkoła prowadzi działania motywujące uczniów do nauki oraz do przestrzegania norm i zasad 
prawidłowego zachowania, w tym: 

1) wywoływanie, rozwijanie i wspieranie motywacji wewnętrznej; 
2) wykorzystanie sposobów motywowania zewnętrznego w celu uświadamiania rangi 

wykonywanych zadań, użyteczności przyswojonej wiedzy i wyników działań, 
prowadzących do większego wysiłku i zainteresowania danym zadaniem; 

3) pobudzanie ambicji, wzbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do 
podejmowania wysiłków w celu osiągnięcia sukcesów; 

4) promowanie prawidłowych postaw nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem 
kreatywności, rozpoznawania potrzeb uczniów, wskazywania wzorców 
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osobowych, konsekwencji w wymaganiach i postępowaniu, wyrabiania postawy 
wytrwałego dążenia do celu; 

5) przyznawanie nagród materialnych dla uczniów; 
6) motywowanie w formie ustnej, podawanie informacji zwrotnej do prac i zadań 

wykonanych przez uczniów; 
7) dostosowanie metod nauczania do stylów uczenia się uczniów; 
8) prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, z użyciem różnorodnych metod 

aktywizujących uczniów; 
9) stwarzanie właściwej atmosfery w zespołach klasowych, obniżanie poziomu 

napięcia emocjonalnego i lęku; 
10) rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów, organizowanie dodatkowych 

zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze stwierdzonym zapotrzebowaniem; 
11) promowanie i nagradzanie uczniów wyróżniających się w środowisku lokalnym; 
12) poprawa skuteczności nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

możliwości psychofizycznych uczniów; 
13) prowadzenie oceniania zgodnie z zasadami określonymi w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym; 
14) organizowanie różnorodnych konkursów, wycieczek szkolnych, zajęć 

edukacyjnych i wychowawczych poza terenem szkoły; 
15) urozmaicanie metod pracy z uczniem. 

 
§ 13. 

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

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 
2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców 
opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

3. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w wykonywaniu zadań szkoły realizowane 
jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych; 
2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów; 
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w 

nauce; 
4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły poprzez: 

a) zachęcanie do działań na rzecz szkoły, 
b) inspirowanie rodziców do aktywności, 
c) wspieranie inicjatyw rodziców; 

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady 
Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły 
decyzji; 

6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w 
zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. 

 
§ 14. 

 
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 

możliwości. 
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny; 

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki 
uczniami. 

3. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia ogólne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w szkołach. 

  
§ 15. 
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1. Za bezpieczeństwo ucznia – od momentu jego przyjścia do szkoły, do momentu wyjścia -    

odpowiada szkoła. 
2. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej. Do szkoły 

uczniowie przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami, a opuszczają ją 
bezpośrednio  po zajęciach, chyba,  że uczeń jest zapisany do świetlicy szkolnej.  

3. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić 
dziecku w danym momencie opieki,  uczeń może przyjść do szkoły wcześniej lub 
pozostać w niej po zajęciach, jeżeli rodzice zwrócą się w tej sprawie z pisemną prośbą do 
wychowawcy świetlicy o zapewnienie opieki, podając powód i godziny dodatkowego 
pobytu ucznia w szkole. 

4. Opiekę  nad uczniami  przebywającymi w szkole podczas zajęć sprawuje nauczyciel 
prowadzący zajęcia. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza, czy miejsce ich prowadzenia nie stwarza 
zagrożenia dla uczniów. 

6. Dostrzeżone zagrożenie musi być usunięte lub zgłoszone dyrekcji szkoły.  
7. W pracowniach i salach lekcyjnych o zwiększonym ryzyku wypadku (technika, 

wychowanie fizyczne, informatyka), musi być opracowany regulamin,  określający zasady 
bezpiecznego ich użytkowania, umieszczony w widocznym miejscu, z którym uczniowie 
są zapoznawani każdorazowo na początku roku szkolnego. 

8. Infrastruktura komputerowa udostępniona uczniom musi być wyposażona w stale 
aktualizowane programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy 
wpływ na rozwój psychiczny uczniów. 

9. W pracowniach i salach lekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać bez opieki 
nauczyciela. 

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

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów 
(również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą. 

12. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel danych 
zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 
zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

13. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 
odpowiedniej opieki.  

14. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole  
(u innego nauczyciela), lub pracy w bibliotece, jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu 
tego faktu przez nauczyciela, pod którego opieką uczeń będzie odbywał zajęcia z  
nauczycielem, który na danej lekcji ma planowane zajęcia z tym uczniem. 

15. Uczniów z uzasadnionych powodów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin 
lekcyjnych, po uprzednim powiadomieniu rodziców. 

16. Dla zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki wejście do budynku 
oraz teren szkolny objęte są nadzorem kamer CCTV. Zasady prowadzenia i korzystania z 
monitoringu, w szczególności zapewniające ochronę danych osobowych, określa 
Regulamin. 

17. Bezpieczeństwo w trakcie zajęć prowadzonych w szkole jest zapewniane ponadto 
poprzez: 

1) dokonywanie przez każdego z nauczycieli kontroli obecności uczniów podczas 
prowadzonych zajęć; 

2) sprawdzanie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia sprawności sprzętu 
sportowego przed rozpoczęciem zajęć w budynku i na boisku szkolnym, dbałość 
o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowanie wymagań i 
formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekurowanie uczniów podczas 
ćwiczeń na przyrządach; 

3) dbałość nauczycieli świetlicy o zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych ich 
opiece uczniom; 
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4) przeprowadzanie przez wychowawców przed feriami i wakacjami rozmów na 
temat bezpieczeństwa; 

5) zwracanie szczególnej uwagi na dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i 
innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów; 

6) uwzględnianie przy opracowywaniu tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu; 

7) dokonywanie przynajmniej raz w roku szkolnym, podczas posiedzeń rady 
pedagogicznej, wnikliwej analizy zaistniałych w szkole wypadków z udziałem 
uczniów. 

18. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, po wykorzystaniu innych środków 
zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich/niskich temperatur powietrza, 
dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym zawiesić lub skrócić 
zajęcia lekcyjne do minimum 30 minut, jeżeli istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia uczniów. 

 
 

§ 16. 
 

1. Uczniowie przebywający na zajęciach poza terenem szkoły i wycieczkach znajdują się 
pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia lub kierownika i opiekunów wycieczki. 

2. Szkoła zapewnia liczbę opiekunów stosowną do potrzeb grupy oraz charakteru 
organizowanej wycieczki, zajęć lub imprezy. 

3. Wszystkie wycieczki i zajęcia pozaszkolne wymagają wypełnienia przed terminem ich 
realizowania  „karty wycieczki” oraz przedłożenia listy uczestników wraz z kierownikiem i 
opiekunami, a także programu do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. 

4. Wymagania wobec kierownika wycieczki i jego zadania określają przepisy odrębne. 
5. Zadania opiekuna wycieczki określają przepisy odrębne. 
6. W wycieczkach, oprócz tych, które stanowią realizację podstawy programowej, nie mogą 

brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania zdrowotne oraz 
uczniowie zawieszeni decyzją dyrektora szkoły w przywilejach uczniowskich. 

7. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, może odmówić zgody na 
uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który często nie przestrzega zasad i regulaminów 
obowiązujących w szkole i swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację 
programu wycieczki, albo może uzależnić jego udział od zapewnienia mu indywidualnej 
opieki  ze strony rodzica /prawnego opiekuna. 

8. Kąpiel podczas wycieczek, obozów, zielonych szkół jest dozwolona tylko na kąpieliskach 
strzeżonych, z uwzględnieniem przepisów szczególnych. 

9. Udział ucznia w wycieczce oraz innej imprezie turystycznej organizowanej poza granicami 
miejscowości będącej siedzibą szkoły wymaga uzyskania zgody rodziców ucznia. 

 
§ 17. 

 
1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, w trakcie przerw 

międzylekcyjnych, przed oraz po zajęciach, pełnione są dyżury nauczycielskie. 
2. Harmonogram dyżurów jest dostosowywany do tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby 

zapewnić uczniom opiekę na terenie szkoły. 
3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiada nauczyciel  

dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów. 
4. Dyżurujący nauczyciele przebywają w wyznaczonych harmonogramem miejscach i 

aktywnie pełnią dyżur. 
 

§ 18. 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę ponadto poprzez: 
1) adekwatne działania w przypadku zaistnienia wypadku uczniowskiego, w tym: 

a) zapewnienie poszkodowanemu opieki, w szczególności 
sprowadzenie fachowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości 
udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
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b) zawiadamianie przez nauczyciela będącego świadkiem wypadku 
wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora o zaistniałym 
wypadku, 

c) zawiadomienie rodziców ucznia o zaistniałym wypadku, 
d) pozostawienie w stanie nienaruszonym miejsca wypadku, jeżeli 

wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną 
pomieszczenia lub urządzeń, w celu dokonania oględzin, 

e) podejmowanie adekwatnych działań i decyzji przez kierownika 
wycieczki, jeżeli wypadek ma miejsce w czasie wycieczki oraz 
ponoszenie za nie odpowiedzialności,  

f)   niezwłoczne zawiadamianie w razie wypadku zagrażającego 
zdrowiu lub życiu ucznia pogotowia ratunkowego, rodziców lub 
prawnych opiekunów ucznia, pracownika służby bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego 
również prokuratora, organu prowadzącego, kuratora oświaty, 
ewentualnie właściwych służb sanitarnych, 

g) zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób wykluczający 
dopuszczenie osób niepowołanych; 

2) inne działania promujące bezpieczeństwo, w szczególności poprzez: 
a) omawianie przez wychowawców zasad bezpieczeństwa, podczas 

godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, 
b) zapewnianie pobytu w świetlicy szkolnej na zasadach określonych 

niniejszym statutem, 
c) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
d) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, 

prowadzenie wychowania komunikacyjnego oraz przeprowadzenie 
egzaminu na kartę rowerową. 

2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i harmonijnych warunków nauki podlega nadzorowi 
pedagogicznemu i organizacyjnemu ze strony organów odpowiednio nadzoru 
pedagogicznego i prowadzącego. 

 
§ 19. 

 
1. Wychowawca jest zobowiązany do zapoznania uczniów z budynkiem szkoły i 

pomieszczeniami, z których będą korzystać oraz z zasadami i zwyczajami panującymi   w 
szkole. 

2. Wychowawcy klas pierwszych sprawują ciągły nadzór nad uczniami, opiekując się nimi w 
czasie lekcji i przerw, doprowadzając do sal, w których realizują zajęcia dydaktyczne lub 
świetlicowe, współuczestniczą w opiece w czasie spożywania posiłków. W przypadku 
nieobecności któregoś z wychowawców jego obowiązki przejmuje nauczyciel zastępujący 
go lub wychowawca świetlicy.   

 
§ 20. 

 
1. Dyrektor szkoły, kierownik świetlicy lub osoba upoważniona przez dyrektora, 

wychowawcy, pedagodzy szkolni, Zespół Wychowawczy, Grupa Charytatywna oraz Rada 
Rodziców, we współpracy z instytucjami pomocy społecznej, zobowiązani są do 
szczególnej opieki nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 
losowych potrzebna jest pomoc. Opieka ta  polega w szczególności na: 

1) zapewnieniu bezpłatnych posiłków w szkole; 
2) pomocy w zakupie i przyborów szkolnych; 
3) pomocy w zaopatrzeniu w odzież; 
4) umożliwieniu uczestnictwa w edukacji kulturalnej i wycieczkach; 
5) promowaniu talentów. 

2. Szkoła, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, sprawuje indywidualną opiekę nad 
uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku.   
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3. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych, dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. 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. 

5. 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). 
6. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 
7. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 
osiągnięciach ucznia. 

8. Szczegółowe zasady udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 
organizację indywidualnego programu lub toku nauki określają odrębne przepisy.  

 
§ 21. 

 
1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

uczących w tym oddziale zwanego dalej wychowawcą. W miarę możliwości 
organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej 
skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej 
przez cały etap edukacyjny, a wspomaga go inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 
szkoły. 

2. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy i podejmuje dyrektor, po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy z własnej inicjatywy w 
oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub w przypadku: 

1) długotrwałej nieobecności nauczyciela-wychowawcy; 
2) uzasadnionego wniosku nauczyciela-wychowawcy; 
3) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem-wychowawcą; 
4) pisemnego wniosku co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 4 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich 
załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 



ROZDZIAŁ 3 
ORGANY SZKOŁY 

 
§ 22. 

 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Samorząd Uczniowski; 
4) Rada Rodziców. 

2. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 
planowanej i prowadzonej działalności.  

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły czynności jej organów 
określone w przepisach dotyczących funkcjonowania placówki mogą być podejmowane 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za 
pomocą innych środków łączności. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być 
utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

 
§ 23. 

 
1. Szkołą kieruje dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Dyrektor, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, wyłaniany jest w drodze konkursu na 

okres 5 lat. 
3. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 
4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 określają odrębne przepisy.  
5. Z uwzględnieniem przepisów odrębnych dyrektor może powołać wicedyrektora lub 

utworzyć inne stanowisko kierownicze w szkole. 
6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor lub inny 

nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący. 
7. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą 

Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 
8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie ustaleń Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego, 

jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa, wyznaczając termin na wyeliminowanie 
stwierdzonych uchybień. 

9. Po upływie terminu wyznaczonego przez dyrektora, o którym mowa w ust. 8, ustalenie 
traci moc w zakresie  objętym ingerencją dyrektora. 

 
§ 24. 

 
1. Do kompetencji dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

pracy szkoły. 
2. Dyrektor zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań   

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych zadań statutowych szkoły. 
3. Dyrektor szkoły, w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością szkoły; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w szkole pracownikami 

pedagogicznymi na podstawie odrębnych przepisów; 
3) zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 

na podstawie odrębnych przepisów; 
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
5) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
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7) odpowiada za realizację podstawy programowej z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 
przez Radę Pedagogiczną ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 
gospodarczą obsługę szkoły; 

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów znajdujących się w 
sytuacji wymagającej takiej pomocy i wsparcia na podstawie odrębnych 
przepisów i na zasadach opisanych niniejszym statutem; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia; 

11) zapewnia uczniom możliwość pozostawiania w szkole części podręczników i 
przyborów szkolnych; 

12) opracowuje szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego z 
wyodrębnieniem danego roku szkolnego; 

13) dopuszcza do użytku szkolnego szkolny zestaw programów nauczania, po 
zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną i jest odpowiedzialny za 
uwzględnienie w nim całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

14) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w kolejnym roku 
szkolnym; 

15) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania; 
16) wykonuje zadania niezbędne do wyposażenia uczniów w podręczniki zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 
17) realizuje zadania związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego określone 

w przepisach odrębnych, w tym: 
a) podejmuje decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego 

ucznia, 
b) wydaje zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza 

szkołą, 
c) udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, 
d) jest odpowiedzialny za realizację przez uczniów obowiązku 

szkolnego do ukończenia przez nich 18. roku życia, 
e) egzekwuje realizację obowiązku szkolnego ze szczególnym 

uwzględnieniem zastosowania procedury egzekucji obowiązków o 
charakterze niepieniężnym w administracji, 

f)  zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się 
lub niepełnosprawność w oparciu o odrębne przepisy, 

g) zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania 
fizycznego ze względu na stan zdrowia; 

18) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 
w oparciu o przepisy niniejszego statutu; 

19) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych: programowych, 
organizacyjnych i metodycznych; 

20) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

21) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 
organizacji praktyk pedagogicznych; 

22) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

23) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 
wychowawcze, przedmiotowe, problemowo-zadaniowe; 

24) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, 
klasyfikacyjnych i sprawdzających; 
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25) opracowuje arkusz organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny oraz 
tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

26) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub 
opiekuńczych; 

27) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
28) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły; 
29) organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
30) organizuje i nadzoruje działalność kancelarii szkoły; 
31) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentów przez nauczycieli; 
32) organizuje przeglądy techniczne obiektów szkolnych oraz prace konserwacyjno- 

remontowe; 
33) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego; 
34) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole 

porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły; 
35) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
36) wydaje decyzję dotyczącą skreślenia z listy uczniów ucznia pełnoletniego zgodnie 

z zapisami  niniejszego statutu. 
 

 
§ 25. 

 
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. 
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności: 

1) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły; 

2) decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników 
szkoły, zgodnie z przepisami odrębnymi, po zapewnieniu ku temu niezbędnych 
warunków; 

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 
odrębnymi przepisami, a w szczególności: 

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły, 
b) ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników 

szkoły, 
c) ustala regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
d) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 

zgodnie z ustalonym regulaminem; 
6) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym dokonuje 

oceny dorobku zawodowego za okres stażu: 
a) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o 

stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję 
przewodniczącego tej komisji, 

b) nadaje nauczycielom stopnie awansu zawodowego – stażysta i 
nauczyciel kontraktowy, 

7) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 
nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie; 

8) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad uczniami w szkole, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia 
celem właściwej realizacji tej opieki; 

9) jest administratorem danych osobowych pracowników szkoły, uczniów i ich 
rodziców; 
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10) tworzy warunki organizacyjno-administracyjne do utworzenia i funkcjonowania 
Rady Rodziców w szkole. 

 
§ 26. 

 
1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności: 

1) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z 
Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących; 

3) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i 
zawiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego; 

4) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 
wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 
szkoły; 

5) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności 
nauczyciela. 

3. Szczegółowo zadania związane z pełnieniem funkcji, o której mowa w ust. 1 oraz tryb ich 
realizacji określają postanowienia Regulaminu Rady Pedagogicznej 

 
§ 27. 

 
1. Za zgodą organu prowadzącego, na podstawie przepisów szczególnych i w 

uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły, dyrektor tworzy stanowisko 
wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, w tym stanowisko kierownika świetlicy. 

2. Wicedyrektor, którym jest nauczyciel pozostający w stosunku pracy ze szkołą, pomaga 
dyrektorowi w prawidłowej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz 
opiekuńczego szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje we współpracy z dyrektorem arkusz organizacyjny szkoły; 
2) przygotowuje roczny plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniów i nauczycieli; 
3) ustala tygodniowy rozkład zajęć; 
4) ustala bieżący plan zastępstw; 
5) odpowiada za opracowanie planu dyżurów nauczycielskich lub sprawuje kontrolę 

nad prawidłowością opracowania tegoż planu, gdy opracowanie powierzono w 
czynnościach dodatkowych innemu nauczycielowi; 

6) ustala we współpracy z dyrektorem przydział czynności dodatkowych dla 
nauczycieli; 

7) koordynuje kalendarz imprez kulturalnych i szkolnych; 
8) odpowiada za realizację zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 
9) kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów; 
10) kontroluje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania; 
11) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole w 

zakresie określonym przez dyrektora; 
12) zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności; 
13) nadzoruje organizację egzaminu ósmoklasisty; 
14) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora, w tym określone w opracowanym 

zakresie obowiązków i odpowiedzialności. 
3. Kierownik świetlicy dba o prawidłowe działanie świetlicy szkolnej, w tym stołówki szkolnej, 

a w szczególności:  
1) stwarza odpowiednie warunki przebiegu procesu opiekuńczego; 
2) sprawuje nadzór nad pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi 

związanymi z funkcjonowaniem świetlicy i stołówki szkolnej; 
3) opracowuje roczny plan pracy świetlicy; 
4) zatwierdza harmonogramy zajęć świetlicowych; 
5) koordynuje działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze świetlicy; 
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6) rozstrzyga sprawy sporne dotyczące organizacji pracy świetlicy; 
7) prowadzi dokumentację świetlicy, w tym stołówki szkolnej; 
8) czuwa nad przestrzeganiem norm HACCP; 
9) prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach ustalonych godzin; 
10) czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci i pracowników; 
11) współpracuje z rodzicami, wychowawcami klas, dyrekcją szkoły i środowiskiem 

lokalnym w celu stworzenia jak najlepszych warunków opiekuńczo- 
wychowawczych; 

12) współpracuje z MOPS-em oraz organizacjami charytatywnymi w celu organizacji 
dożywiania dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym;  

13) odpowiada za organizację dożywiania w stołówce szkolnej; 
14) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora, w tym określone w opracowanym 

zakresie obowiązków i odpowiedzialności; 
15) sprawuje kontrolę oraz udziela wsparcia nauczycielowi, któremu przydzielono w 

czynnościach dodatkowych organizację żywienia w formie cateringu: 
a) nauczyciel, o którym mowa w ust. 15 prowadzi dokumentację 

żywienia w zakresie cateringu, odpowiada za organizację 
dożywiania w budynku B, czuwa nad jakością dostarczanych 
zestawów obiadowych, w porozumieniu z kierownikiem świetlicy 
współpracuje z MOPS-em oraz organizacjami charytatywnymi w 
celu organizacji dożywiania. 

 
§ 28. 

 
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji 

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, wszystkie decyzje 
podejmuje w drodze uchwały.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz 
Dyrektor jako jej Przewodniczący. 

3. 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, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, 
uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań 
Rady Pedagogicznej; 

2) tryb przyjmowania protokołów; 
3) zadania przewodniczącego, protokolanta, komisji wnioskowej; 
4) tryb wyrażania opinii i podejmowania wniosków i uchwał; 
5) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób 

niebędących członkami tego organu szkoły. 
 

§ 29. 
 

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 
1) zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną; 
2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców; 
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły; 

6) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
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1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ 
prowadzący szkołę; 

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 
7) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole; 
8) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje; 
9) wzór jednolitego stroju uczniowskiego, jeśli taki ustalono; 
10) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w ramach 

środków przyznanych szkole na ten cel przez organ prowadzący i 
uwzględnionych w budżecie szkoły; 

11) programy nauczania przed dopuszczeniem ich przez dyrektora do użytku 
szkolnego; 

12) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne i materiały ćwiczeniowe 
obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym przed 
ustaleniem ich przez dyrektora szkoły; 

13) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
4. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej 

sprawie. 
5. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) przygotowuje projekt zmian do statutu i podejmuje uchwały w sprawie ich 

wprowadzenia;  
3) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły 

lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole; 
4) wybiera swojego przedstawiciela do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

szkoły; 
5) wybiera swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy; 
6) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla 

Nauczycieli; 
7) wykonuje zadania wynikające z przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania 

i promowania; 
8) rozpatruje składane do niej wnioski innych organów szkoły; 
9) ma prawo wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku 

noszenia przez uczniów jednolitego stroju. 
6. Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Szkoły w związku z niepowołaniem 

takowej, w szczególności: 
1) uchwala zmiany w statucie szkoły; 
2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o 

zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego 
nauczyciela zatrudnionego w szkole; 

4) opiniuje sprawy istotne dla szkoły; 
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

dyrektora lub organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach 
organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia:  

a) z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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b) dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 
nauczania,  

c) prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
d) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 
każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

8. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, na wniosek organu 
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 jej 
członków. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  
11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 
§ 30. 

 
1. W Szkole działa Rada Rodziców będąca kolegialnym organem szkoły. 
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 
3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
4. Wybory rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 

roku szkolnym w tajnych wyborach. 
5. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny 

opiekun). 
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 
2) szczegółowy tryb wyborów odpowiednio do rad oddziałowych oraz przedstawicieli 

rad oddziałowych do Rady Rodziców szkoły; 
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
a) Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły obejmującego 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły, jeśli został opracowany na podstawie odrębnych przepisów; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
4) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla szkoły sprawach, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego statutu i przepisami odrębnymi. 
9. Rada Rodziców może ponadto: 

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 
nauczyciela stażysty; 

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 
organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

10. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych 
źródeł przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły. 

11. Zasady wydatkowania środków funduszu określa Regulamin Rady Rodziców. 
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12. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 
współpracuje z  Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

 
§ 31. 

 
1. Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski. 
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 
3. Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

1) Rada Samorządu, składająca się z przedstawicieli uczniów, po dwóch z Rad 
Klasowych klas IV-VIII; 

2) Zarząd Samorządu, którego skład określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 
z wyodrębnionym stanowiskiem Przewodniczącego. 

4. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego wobec innych organów 
Szkoły. 

5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 
Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  
i powszechnym. 

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
7. 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 opiniowania programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły; 
3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań; 

5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 
porozumieniu z dyrektorem; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 
8. Samorząd Uczniowski ponadto może wyrażać opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela. 
9. Samorząd Uczniowski może opiniować wniosek Rady Pedagogicznej w sprawie 

przeniesienia ucznia do innej szkoły. 
10. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. W miarę możliwości oraz za zgodą dyrektora szkoły organizacja i realizacja 
działań w zakresie wolontariatu może odbywać się z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej oraz innych narzędzi umożliwiających zdalną współpracę i 
działanie grupy wolontariatu. 

11. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w 
szczególności: 

1) uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na 
rzecz potrzebujących pomocy; 

2) szacunek dla drugiego człowieka; 
3) rozwija empatię i asertywność; 
4) aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi; 
5) pozwala wolontariuszom na poznanie siebie, kształtowanie swoich umiejętności, 

rozwijanie kreatywności; 
6) rozwija umiejętność pomagania innym; 
7) rozwija umiejętność tworzenia strategii wspierającej; 
8) sprzyja samorealizacji jednostki. 

12. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:  
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym 

oraz zgłaszanych w  akcjach charytatywnych;  
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;  
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3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.  
13. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1) podejmowania działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem 
Szkoły; 

2) opracowania Regulaminu prowadzenia działalności wolontariatu na terenie 
Szkoły; 

3) wyłonienia ze swojego składu Rady Wolontariatu jako społecznego organu 
Szkoły. 

4) określenia struktury Rady Wolontariatu i jej kompetencji w   
14. Do zadań Rady Wolontariatu należy, w szczególności: 

1) koordynowanie wykonywania zadań z zakresu wolontariatu; 
2) diagnozowanie potrzeb w środowisku szkolnym oraz w środowisku lokalnym; 
3) opiniowanie otrzymanych ofert działania;  
4) decydowanie o podejmowaniu do realizacji konkretnych działań. 

15. Zasady organizacyjne wolontariatu, to: 
1) partnerstwo; 
2) pozytywna motywacja; 
3) dobrowolność podejmowanych działań; 
4) jedność oddziaływania; 
5) wielostronny przepływ informacji; 
6) aktywna i systematyczna współpraca. 

16. Dyrektor Szkoły powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu, który nadzoruje działalność 
Wolontariatu. 

17. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez: 
1) wychowawców oddziałów;  
2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły;  
3) rodziców; 
4) inne osoby i instytucje wspierające. 

18. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu określa 
regulamin, który nie może być sprzeczny z Ustawą o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

19. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe 
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami osobiście lub poprzez 
opiekuna Samorządu. 

20. Tryb wyboru opiekuna określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
21. Opiekun jest doradcą służącym swą pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu. 
22. Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach pracy samorządu. 

 

ROZDZIAŁ 4 
WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY I SPOSOBY 

ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 
 

§ 32. 
 

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje i udziela pomocy organizacyjnej 
Radzie Pedagogicznej, rodzicom i organom Samorządu Uczniowskiego. 

2. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
3. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 
2) znajomości  przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 
3) znajomości wewnątrzszkolnego oceniania; 
4) znajomości wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania; 
5) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowań, postępów 

i przyczyn trudności w nauce na spotkaniach z wychowawcą danego oddziału 
bądź też w kontaktach indywidualnych z nauczycielem – wychowawcą. 
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Odpowiedzialni za przekazywanie tych informacji oraz kontakty z rodzicami są w 
kolejności: wychowawcy oddziałów, nauczyciele uczący, pedagodzy szkolni, 
dyrektor; 

6) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu 
nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły za pośrednictwem Rady 
Rodziców; 

7) stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na 
tematy wychowawcze dotyczące postępów uczniów w nauce i zachowania, 
organizowanych przynajmniej trzy razy w roku szkolnym; 

a) o terminie spotkań, o których mowa w ust. 7. decyduje dyrektor, 
b) informację o zebraniu przekazuje się zainteresowanym w formie 

pisemnej, co najmniej na 5 dni przed jego planowanym terminem, 
c) w zebraniach i wywiadówkach powinni też uczestniczyć 

nauczyciele nie będący wychowawcami. 

4. Rodzice dziecka są zobowiązani do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem swojego dziecka do szkoły; 
2) dopełnienia realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 

w tym; 
a) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

szkolne, 
b) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie 

się do zajęć, 
c) systematycznego kontaktowania się z wychowawcą i 

nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 
wychowawcze dotyczące zachowania i postępów dziecka w 
nauce. 

d) w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, przed rocznym 
zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, w czasie którego 
wychowawca oddziału informował o przewidywanych rocznych  
ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
zachowania ma on obowiązek w czasie trzech dni roboczych 
przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału i 
odebrać za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o 
przewidywanych ocenach; 

5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko 
obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.  

6. Uczeń spełniający obowiązek nauki w formie określonej w ust. 4 może otrzymać 
świadectwo ukończenia klasy lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów 
klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

7. W przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia następuje wszczęcie 
postępowania wyjaśniającego w stosunku do ucznia w trybie art. 4 ust o postępowaniu w 
sprawach nieletnich.  

8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, placówka wspiera rodziców 
uczniów poprzez udostępnianie im materiałów, źródeł, narzędzi i technik umożliwiających 
nauczanie na odległość a także umożliwia we wskazanych przez dyrektora terminach i 
formach konsultacje, których celem jest wspieranie rodziców i uczniów 

 
§ 33. 

 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu  porozumienia i wzajemnego szacunku 
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 
kompetencji. 

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

3. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w szkole. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-03-2009&qplikid=1#P1A6
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4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

5. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi 
szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych 
zebraniach tych organów. 

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym zebraniu, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji - w terminie 7 dni. 

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 
uczniów. 

8. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest negocjatorem w 
sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami; dbając o 
przestrzeganie niniejszego statutu, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa, 
obiektywizmu i rozstrzyga wnoszone sprawy z zachowaniem postanowień prawa oraz 
dobra publicznego. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli 
działalność tych organów narusza interesy szkoły i jej społeczności. 

 
§ 34. 

 
1. W przypadku konfliktu nauczyciel-rodzic, powinien on być rozwiązany w bezpośredniej 

rozmowie nauczyciela z rodzicem.  
2. Jeżeli bezpośrednia rozmowa nie rozwiąże problemu, rodzic zgłasza sprawę 

wychowawcy, który w rozmowie z nauczycielem wyjaśnia sprawę i przekazuje informacje 
o ustaleniach rodzicom.  

3. Wychowawca może skorzystać z pomocy wicedyrektora.  
4. W przypadku braku zadowalającego rozwiązania, wychowawca zgłasza sprawę 

dyrektorowi.  
 

§ 35. 
 

1. W przypadku konfliktu nauczyciel-nauczyciel strona poszkodowana może bezpośrednio 
zwrócić się do strony przeciwnej z prośbą o wyjaśnienie lub zgłosić sprawę do 
wicedyrektora.  

2. Wicedyrektor wyjaśnia sprawę z obiema stronami i stara się znaleźć satysfakcjonujące 
obie strony rozwiązanie.  

3. Jeśli to także okaże się niemożliwe, wicedyrektor zgłasza sprawę dyrektorowi szkoły.  
 

§ 36. 
 

1. W rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych między uczniem a nauczycielem trzeba wziąć pod 
uwagę właściwości osobowości i postawy interpersonalnej nauczyciela i ucznia.  

2. Gdy przyczyny konfliktu tkwią w uczniu, w jego niewłaściwej postawie względem 
nauczyciela lub własnych obowiązków jest potrzebna perswazja i doprowadzenie do 
zrozumienia przez ucznia błędu.  

3. Sprawę wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu obu stron.  
4. W przypadku konfliktu niezbyt dużej rangi stara się doprowadzić do zadowalającego obie 

strony rozwiązania.  
5. Jeśli jest to niemożliwe, wychowawca może skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, 

wicedyrektora, a w ostateczności dyrektora szkoły.  
 

§ 37. 
 

1. Konflikty uczeń-uczeń rozwiązuje wychowawca klasy, z ewentualną pomocą pedagoga 
szkolnego, wicedyrektora lub dyrektora szkoły.  

2. Powiadomienie o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się do decyzji wychowawcy. 
 

§ 38. 
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Spory pomiędzy dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady 
Pedagogicznej. 
 

§ 39. 
 

Spory pomiędzy dyrektorem  a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu Rady 
Rodziców z udziałem dyrektora. 
 

§ 40. 
 

1. Spory nierozstrzygnięte w ramach trybu określonego niniejszym statutem rozstrzyga 
dyrektor, o ile nie jest w nich stroną. 

2. W sprawach nierozstrzygniętych w ramach szkoły lub dotyczących jej dyrektora, 
poszczególne organy szkoły mają prawo występowania z wnioskami o zbadanie sprawy 
do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
uwzględnieniem przedmiotu sporu i kompetencji organów. 

 
§ 41. 

 
1. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia. 
2. Rzecznika Praw Ucznia spośród nauczycieli uczących w szkole wybiera się zwykłą 

większością głosów w głosowaniu tajnym. 
3. W głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 biorą udział członkowie klasowych samorządów 

uczniowskich oraz nauczyciele. 
4. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie niniejszego statutu oraz Konwencji o Prawach 

Dziecka. 
5. Do  zadań Rzecznika Praw Ucznia w szczególności należy:  

1) obserwacja pracy szkoły pod kątem przestrzegania praw ucznia; 
2) sygnalizowanie i opiniowanie spraw dotyczących przestrzegania praw ucznia 

władzom szkoły; 
3) informowanie uczniów o procedurach postępowania w przypadku konfliktów i o 

możliwości dochodzenia swoich praw; 
4) informowanie uczniów oraz stron zainteresowanych o przysługujących prawach 

mających odbicie w obowiązujących szkołę dokumentach; 
5) ingerowanie w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i 

inicjowanie działań mających na celu ich ochronę; 
6) prowadzenie bieżących działań mających na celu zapoznawanie uczniów z ich 

prawami i obowiązkami. 
6. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata. 
7. Nauczyciel może zostać odwołany z pełnionej funkcji Rzecznika Praw Ucznia przez 

Dyrektora Szkoły: 
1) z własnej inicjatywy dyrektora, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców i Samorząd Uczniowski; 
2) na wniosek Samorządu Uczniowskiego; 
3) na wniosek Rady Rodziców; 
4) na wniosek samego nauczyciela pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia. 



ROZDZIAŁ 5 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
§ 42. 

 
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok 

szkolny. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z 
dniem 31 sierpnia następnego roku. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych,  
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy odrębne w sprawie 
organizacji roku szkolnego wydane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego 
Kuratora Oświaty. 

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

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki, organizację pracy szkoły z 
uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację 
nauczania języka mniejszości narodowych organizuje się w miarę możliwości                                              
i z uwzględnieniem specyfiki nauczania, poprzez wykorzystanie metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe 
 

§ 43. 
 
Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez Dyrektora i 
zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną: 

1) arkusz organizacji szkoły; 
2) szkolny plan nauczania; 
3) tygodniowy rozkład zajęć; 
4) plan pracy szkoły. 

 
§ 44. 

 
1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
2. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, który 
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program Wychowawczo-Profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy 
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez 
wszystkich nauczycieli; 

3) plany, harmonogramy i inne programy obejmujące całokształt działań 
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły  w danym roku szkolnym. 

3. Plan pracy szkoły przygotowują zespoły nauczycielskie wraz z dyrektorem, a zatwierdza 
je Rada Pedagogiczna. 

 
§ 45. 

 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza 
organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 
1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 
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2) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 
3) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniach awansu zawodowego i 

kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych 
nauczycieli; 

4) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
5) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 
6) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
7) tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, etyki, wychowania dożycia w rodzinie, 

języka mniejszości narodowej; 
8) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-

kompensacyjnych i innych zajęć specjalistycznych; 
9) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 
10) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 
11) liczbę godzin pedagoga i bibliotekarza. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający 
organizację zajęć edukacyjnych, w tym przerw międzylekcyjnych. 

 
§ 46. 

 
Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 
podręcznikami na terenie szkoły. 
 

§ 47. 
 

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 
 

§ 48. 
 

1. Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV-VIII są zajęcia edukacyjne prowadzone w 
systemie klasowo-lekcyjnym, w przypadku orzeczenia o nauczaniu indywidualnym uczeń 
może uczestniczyć w zajęciach indywidualnych w wymiarze określonym przez odrębne 
przepisy; 

2. Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 minut. 
3. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia,  zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 
zajęć. 

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć 
edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując 
ogólny  tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne zgodnie z 
ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny szkolnej. 

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia:  

a) z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) 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; 
6) zajęcia prowadzone w ramach nauczania religii; 
7) zajęcia w zakresie wiedzy o życiu seksualnym człowieka. 

6. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 
proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 5. 



 

 

 

30 

7. Zajęcia wymienione w ust. 5 pkt 3-5 mogą być prowadzone także z udziałem 
wolontariuszy. 

8. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela 
przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie 
uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. 

9. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII są realizowane w 
formie: 

1) zajęć klasowo-lekcyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne 
tygodniowo; 

2)  zajęć do wyboru przez uczniów, realizowanych w formie:  
a) zajęć sportowych,  
b) zajęć sprawnościowo-zdrowotnych,  
c) zajęć tanecznych, 
d) aktywnej turystyki.  

10. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć 
wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin 
przeznaczonych na te zajęcia. 

 
§ 49. 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 

25 uczniów. 
3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, 
dyrektor szkoły po poinformowaniu oddziałowej Rady Rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli 
liczba uczniów jest większa niż 25. 

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę 
uczniów w oddziale ponad liczbę 25 na wniosek oddziałowej Rady Rodziców oraz po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

5. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 
6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 i 5 w 

szkole zatrudnia się pomoc nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować ze 
zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

8. Przepis ust. 2 nie dotyczy oddziałów integracyjnych. Liczbę uczniów w tych oddziałach 
określają przepisy szczególne. 

9. Przepisy ust. 2-7 obowiązują z uwzględnieniem przepisów przejściowych.  
 

§ 50. 
 

1. Dyrektor Szkoły dokonuje podziału na grupy zgodnie z przepisami w sprawie ramowych 
planów nauczania. 

2. Obowiązkowego podziału na grupy dokonuje się na: 
1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych komputerowych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 
międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, a liczba uczniów w grupie 
nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 
komputerowej; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 
więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 
międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy 
podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka 
obcego; 
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3) obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone 
łącznie dla dziewcząt i chłopców, w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub 
międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można 
dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 
§ 51. 

 
1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione celami 

tych zajęć, a także zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-
lekcyjnym, w grupach międzyklasowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i 
wyjazdów. 

2. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków 
finansowych i z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły. 

 
§ 52. 

 
1. Na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/etyki. 
2. Uczeń bierze udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1 na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może 
natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczymi. 
4. Nauka religii i etyki organizowana jest zgodnie z przepisami odrębnymi. Nauka religii 

prowadzona jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Wymiar zajęć etyki określa 
dyrektor. 

5. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków 
wychowawcy klasy. 

6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów po  
wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem szkoły terminu i miejsca planowanego spotkania. 

7. Ocena z religii/etyki: 
1) umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wliczana do średniej ocen; 
2) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy; 
3) ustalana jest zgodnie z opracowanym przedmiotowym ocenianiem, zgodnym z 

ocenianiem wewnątrzszkolnym. 
8. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy 

organu nadzoru pedagogicznego, w oparciu o przepisy odrębne. 
 

§ 53. 
 

1. W szkole, dla uczniów klas IV-VIII organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu 
seksualnym człowieka na podstawie przepisów odrębnych, w wymiarze po 14 godzin, w 
tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców w każdym roku szkolnym, dla 
uczniów poszczególnych klas.   

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

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

4. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć, o których mowa w ust. 
1 nauczyciel prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej 
jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym jest obowiązany 
przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, 
podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. 

5. Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w ust. 4, odpowiedzialny jest dyrektor 
szkoły. 

 
§ 54. 
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1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z realizacji niektórych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w 
uczeniu się lub niepełnosprawność, w tym: 

1) zwalnia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z 
głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na wniosek rodziców oraz na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, do końca danego etapu edukacyjnego, a przypadku ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o 
potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia; 

2) zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na 
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza. 

2. Uczeń, którego dyrektor szkoły na podstawie przepisów odrębnych, zwolnił z realizacji 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych może nie być obecny w szkole w trakcie ich trwania, 
o ile: 

1) zajęcia, z których uczeń jest zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako 
pierwsze lub ostatnie w danym dniu i 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie 
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności 
na tych zajęciach.  

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
w oparciu o przepisy odrębne, na mocy decyzji dyrektora szkoły. 

 
§ 55. 

 
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i eksperymenty 

pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje po pozytywnym 

zaopiniowaniu Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą w niej 
uczestniczyć i pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej 
prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej 
opublikowane. 

3. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej 
zasad oraz opinią Rady pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, 
o której mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi 
prowadzącemu szkołę. 

4. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje po pozytywnym 
zaopiniowaniu Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem 
realizacji eksperymentu i po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w 
eksperymencie i pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego 
prowadzenie w szkole. 

5. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

 
§ 56. 

 
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku  

w stołówce szkolnej (budynek główny) oraz w formie cateringu (budynek B).  
2. Przerwy międzylekcyjne są tak zaplanowane, aby zapewnić dzieciom możliwość 

spokojnego spożycia posiłku. 
3. Co do zasady w szkole organizuje się przerwy: po pierwszej lekcji 845-850, po drugiej lekcji 

935-945, po trzeciej lekcji 1030-1050, po czwartej lekcji 1135-1155 (obiadowa), po piątej lekcji 
1240-1255 (obiadowa), po szóstej lekcji 1340-1350, po siódmej lekcji 1435-1440, po ósmej 
lekcji 1525-1530. 
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4.  W szczególnych przypadkach harmonogram przerw międzylekcyjnych może zostać 
zmieniony. 

 
§ 57. 

 
1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica (budynek 

główny). 
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, którzy: 

1) muszą dłużej przebywać w szkole i zostaną zgłoszeni przez rodziców do stałego 
korzystania ze świetlicy ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu 
do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewniania im opieki; 

2) nie uczęszczają na religię lub na inne zajęcia, jeżeli odbywają się one w środku 
zajęć szkolnych; 

3) w wyjątkowych sytuacjach uczniowie niezgłoszeni, którzy przedstawią pisemną 
prośbę rodziców lub opiekunów, zawierającą uzasadniony powód oraz czas w 
jakim uczeń ma mieć zapewnioną opiekę w świetlicy. 

3. Grupę  wychowawczą tworzą uczniowie na stałe zgłoszeni do świetlicy. Liczba uczniów w 
grupie wychowawczej nie może przekraczać 25.  

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają: 
1) uczniowie klas I-III; 
2) dzieci, których oboje rodzice lub opiekunowie pracują; 
3) dzieci z rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej. 

5. W przypadku, gdy liczba uczniów chętnych do korzystania ze świetlicy przekracza jej 
możliwości organizacyjne, o przyjęciu ucznia do świetlicy decyduje komisja kwalifikacyjna 
w składzie: kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy,  pedagog szkolny. 

6. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje rodzicom lub opiekunom odwołanie do 
dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania decyzji. 

 
§ 58. 

 
1. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych; 
2) realizacja programu świetlicy zgodnego z programem wychowawczym i 

programem profilaktyki; 
3) prowadzenie zajęć sportowych; 
4) prowadzenie zajęć i imprez kulturalnych; 
5) rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci; 
6) zapewnienie niezbędnej pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki 

własnej; 
7) zapewnienie uczniom możliwości higienicznego spożywania posiłków. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 
oraz odrabianie lekcji. 

3. Świetlicą kieruje kierownik świetlicy. 
4. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się zgodnie z planem zajęć, tworzonym na 

początku roku szkolnego przez kierownika i wychowawców świetlicy, a zatwierdzanym 
przez  dyrektora szkoły.  

5. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.  
6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, uczeń nie ma dostępu do 

opieki świetlicowej za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów nadrzędnych 
wydanych na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać 
się z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość lub innych form kształcenia 
przyjętych przez szkołę 

 
§ 59. 

 



 

 

 

34 

Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin Świetlicy. 
 

§ 60. 
 

Do obowiązków wychowawców świetlicy należy w szczególności: 
1) organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy 

zgodnie z planem pracy oraz odpowiedzialność za jej wyniki; 
2) opracowywanie planów pracy świetlicy, zajęć prowadzonych zespołów, 

opracowanie rocznego kalendarza imprez; 
3) prowadzenie dokumentacji świetlicy; 
4) czuwanie nad odpowiednim i bezpiecznym wyposażeniem pomieszczeń świetlicy 

oraz dbałość o ich estetykę; 
5) prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi; 
6) współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i innymi 

pracownikami szkoły, szczególnie w zakresie pomocy w kompensowaniu braków 
dydaktycznych, wychowawczych,  materialnych  i żywieniowych; 

7) reprezentowanie świetlicy na zewnątrz; 
8) sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy szkolnej; 
9) dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy szkolnej. 

 
§ 61. 

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, służącą realizacji potrzeb i 

zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców, zadań dydaktyczno-wychowawczych 
szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów 
do samokształcenia, uczy korzystania z innych typów bibliotek i źródeł informacji. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: 
1) uczniowie, na podstawie kart czytelnika; 
2) nauczyciele i pracownicy szkoły, na podstawie legitymacji służbowych; 
3) rodzice, na podstawie kart czytelnika  dziecka lub dowodu osobistego; 
4) absolwenci szkoły, na podstawie legitymacji szkolnej; 
5) nauczyciele emerytowani, na podstawie kart czytelnika. 

3. Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin Biblioteki. 
 

§ 62. 
 

1. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 
2. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) zapewnia odpowiednie pomieszczenie, właściwe wyposażenie oraz środki 
finansowe na działalność biblioteki; 

2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych oraz 

przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin 
komisji skontrowej; 

4) zatwierdza regulamin funkcjonowania biblioteki; 
5) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. 

3. W zakresie pracy biblioteki Rada Pedagogiczna: 
1) zatwierdza plan pracy biblioteki; 
2) opiniuje projekt budżetu; 
3) dwa razy w roku analizuje stan czytelnictwa; 
4) opiniuje regulamin biblioteki. 

4. W zakresie pracy biblioteki nauczyciele, w tym w szczególności wychowawcy: 
1) współpracują z biblioteką w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i 

zainteresowań czytelniczych uczniów; 
2) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów; 
3) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje 

dotyczące gromadzenia zbiorów; 
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4) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki; 
5) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego.  

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, uczeń ma prawo dostępu do 
księgozbioru biblioteki na podstawie procedury określonej przez Dyrektora szkoły. Zajęcia 
z nauczycielem biblioteki, mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod 
nauczania na odległość lub innych form kształcenia przyjętych przez szkołę. 

 
§ 63. 

 
1. Biblioteka szkolna: 

1) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły; 
2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich 

kulturę czytelniczą; 
3) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej; 
4) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z 

różnych źródeł informacji oraz innych typów bibliotek; 
5) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) 

gromadzonych w szkole; 
6) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się gromadzone zbiory 

biblioteczne na zajęciach z uczniami; 
7) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy 

uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej; 
8) zaspakaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów; 
9) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli; 
10) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w 

zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie; 
11) realizuje zadania związane z udostępnianiem uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

2. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia. Po jednym w budynku głównym i w budynku B.  
3. Czas pracy biblioteki: 

1) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z 
organizacją roku szkolnego; 

2) udostępnianie zbiorów odbywa się 30 godzin tygodniowo w budynku głównym i 15 
godzin tygodniowo w budynku B; 

3) czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły. 
4. Zbiory: 

1) struktura zbiorów zależy od poziomu organizacyjnego i profilu szkoły, 
zainteresowań czytelników, dostępności do zbiorów innych bibliotek; 

2) rodzaje zbiorów: 
a) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 
b) programy i podręczniki szkolne, 
c) lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego i innych 

przedmiotów, 
d) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej, 
e) czasopisma dla dzieci i młodzieży, 
f) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 
g) czasopisma popularnonaukowe, gazety, 
h) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 
i) materiały audiowizualne, 
j) materiały regionalne. 

5. Pracownicy: 
1) w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
2) zadania nauczycieli bibliotekarzy są określone szczegółowo w zakresach ich 

obowiązków oraz w planie pracy biblioteki. 
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6. Finansowanie wydatków: 
1) podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły; 
2) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego 

szkoły, który opiniuje Rada Pedagogiczna; 
3) biblioteka może otrzymywać dotacje na swoją działalność z Rady Rodziców oraz  

z innych źródeł. 
 

§ 64. 
 

1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza polega w szczególności na: 
1) udostępnianiu zbiorów; 
2) udzielaniu informacji; 
3) poradnictwie w doborze lektury; 
4) edukacji czytelniczo-medialnej i kształceniu uczniów jako użytkowników 

informacji, przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów; 
5) indywidualnych kontaktach z uczniami; 
6) prowadzeniu różnych form upowszechniania czytelnictwa; 
7) inspirowaniu pracy aktywu bibliotecznego; 
8) pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji, 
9) informowaniu nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 

2. Praca organizacyjno-techniczna nauczyciela bibliotekarza polega w szczególności na: 
1) gromadzeniu zbiorów; 
2) ewidencji i opracowaniu zbiorów; 
3) selekcji zbiorów; 
4) prowadzeniu warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, 

kartoteki, teczki tematyczne); 
5) pracach związanych z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i 

sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, 
semestralna, roczna); 

6) prowadzeniu dokumentacji bibliotecznej. 
3. Do innych obowiązków i uprawnień nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów; 
2) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością; 
3) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami; 
4) współpraca z rodzicami; 
5) współpraca ze środowiskiem lokalnym; 
6) współpraca z innymi bibliotekami. 

 
§ 65. 

 
1. W szkole prowadzi się doradztwo zawodowe na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, na 
zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem oraz w ramach wizyt 
zawodoznawczych. 

2. 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. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu wspieranie 
uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru 
kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i 
predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

4. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego określają odpowiednie załączniki 
do rozporządzenia MEN. 

5. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program Wewnątrzszkolny System 
Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który określa: 
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1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym: 
a) tematykę działań w poszczególnych oddziałach, 
b) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w 

tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 
c) terminy realizacji działań, 
d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, 
6. Program, o którym mowa w ust. 5, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel 

lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, 
wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

7. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 5. 

8. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania 

związane z realizacją doradztwa zawodowego; 
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, 
programu, o którym mowa w ust. 5, oraz koordynacja jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się 
oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań 
określonych w programie, o którym mowa w ust. 5;  

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w 
tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

9. W przypadku braku doradcy zawodowego zadania, o których mowa w ust. 8 realizuje 
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel lub inny specjalista. 

10. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, nie jest 
umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.  

11. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, organizacja 
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odbywać się będzie z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 
tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe. 

 
 

 
ROZDZIAŁ 6 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UDZIELANA 
W SZKOLE 

 

§ 66. 
 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na: 
1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia; 
2) rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;  
3) rozpoznaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie. 

2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi jest: 
1) wspieranie potencjału rozwojowego ucznia; 
2) stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły 

oraz w środowisku społecznym. 
3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności;  
2) z niedostosowania społecznego;  
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
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4) z zaburzeń zachowania lub emocji;  
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytu kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

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

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 
nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i 
nauczycielom polega na: 

1) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 
dydaktycznych; 

2) rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 
udzielanej pomocy. 

6. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w 
formie: 

1) porad; 
2) konsultacji; 
3) warsztatów; 
4) szkoleń. 

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor. 
9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom: 

1) nauczyciele; 
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności; 
a) pedagodzy, 
b) psycholodzy, 
c) logopedzi, 
d) doradcy zawodowi, 
e) terapeuci pedagogiczni. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
1) rodzicami ucznia; 
2) poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami;  
5) organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
11. Dyrektor szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 9 warunki współpracy. 
12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora szkoły;  
4) nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem; 
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 
6) poradni; 
7) asystenta edukacji romskiej; 
8) pomocy nauczyciela; 
9) asystenta nauczyciela lub osoby, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których 

mowa w ustawie;        
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10) pracownika socjalnego; 
11) asystenta rodziny; 
12) kuratora sądowego; 
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży.  
13. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana: 

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniem i polega w szczególności na; 
a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości 

psychofizycznych ucznia i jego potrzeb, 
b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu 

skutecznej metodyki nauczania, 
c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 
d) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych 

ucznia; 
2) przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów; 
3) a także w formie; 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 
c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
d) zajęć specjalistycznych; 

− korekcyjno-kompensacyjnych, 

− logopedycznych, 

− rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć 
o charakterze terapeutycznym,  

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 
g) porad i konsultacji, 
h) warsztatów. 

 
§ 67. 

 
1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, jest 

organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 
trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą 
realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają 
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 
realizowane:  

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz  
2) indywidualnie z uczniem.  

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 
wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  

4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację 
określającą:  

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na 

stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w 
szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach 
edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym; 

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły, także opinię nauczycieli i 
specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

5. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania z 
dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających 
ze stanu zdrowia. 

6. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z 
uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć 
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edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność 
realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 
podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 
 

§ 68. 
 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia:  
1) organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 
2) liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 8. 

2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 
1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi i 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
2) liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 5. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:  
1) organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce; 
2) liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 8. 

4. Zajęcia logopedyczne: 
1) organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych; 
2) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: 
1) organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu 

społecznym; 
2) liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 10 (tylko w uzasadnionych 

przypadkach może przekraczać 10). 
6. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: 

1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi 
problem w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w 
życiu szkoły; 

2) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  
7. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się. 
8. Zajęcia o których mowa w ust. 1-4 i ust. 7 prowadzi się przy wykorzystaniu 

aktywizujących metod pracy.  
9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do 
rodzaju zajęć.  

10. Zajęcia z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie 
doradztwa zawodowego. 

11. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

12. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 
13. Godzina zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych 

specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia 
łącznego tygodniowego czasu tych zajęć jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

 
§ 69. 

 
1. Do zadań nauczycieli  i specjalistów w szkole należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów;  

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  
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3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 
uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 
funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w 
szczególności w zakresie: 

a) oceny funkcjonowania uczniów; 
b) barier i ograniczeń w środowisku, które utrudniają jego 

funkcjonowanie; 
c) oceny efektów  podejmowanych działań; 
d) planowania dalszych działań.  

2. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów:  
a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III 

szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności 
językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w 
uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, i 
szczególnych uzdolnień, 

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w 
trakcie bieżącej pracy z uczniami. 

2) Wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem.  

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej 
pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.  

4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

5. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w ramach: 

1) zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów;  
2) oraz bieżącej pracy z uczniem. 

6. W ramach planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej  dyrektor szkoły ustala: 

1) formy udzielania tej pomocy; 
2) okres ich udzielania; 
3) wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

7. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 5 osobę, której zadaniem 
będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom w szkole. 

8. Wychowawca klasy lub dyrektor oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie 
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo 
pełnoletnim uczniem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których 
mowa § 65 ust. 9. 

9. Specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają 
nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w: 

1) udzielaniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej 
pracy; 

2) dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 
10. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski 

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 
11. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia.  



 

 

 

42 

12. W przypadku gdy z wniosków o których mowa w ust. 11, wynika, że mimo udzielanej 
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa 
funkcjonowania ucznia w szkole dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie 
diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.  

13. Przepisy ust. 3–12 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających: 
1) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;  
2) opinię poradni.  

14. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 
wymienionym w ust. 13 uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub 
opiniach. 

15. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 
ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

14. Rodzice są informowani pisemnie o ustalonych dla dziecka: 
1) formach pomocy;  
2) okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
3) wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane. 

 
§ 70. 

 
1. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki uczniom posiadającym orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego: 
1) niepełnosprawnych; 

a) słabosłyszących, 
b) słabowidzących, 
c) z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
f) z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

2) niedostosowanych społecznie; 
3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

2. Szkoła dla uczniów wymienionych w ust. 1 zapewnia: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) warunki do nauki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne; 
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności: 
a) zajęcia rewalidacyjne, 
b) resocjalizacyjne, 
c) socjoterapeutyczne; 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 
pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 
zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści. 

4. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół i 
prowadzący zajęcia z uczniem, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, po dokonaniu 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”.  

5. Program określa: 
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania, przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;  
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2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 
uczniem;  

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
4) wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 
5) działania wspierające rodziców ucznia; 
6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z:  

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

b) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
c) organizacjami pozarządowymi, 
d) innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży; 
7) zajęcia: 

a) rewalidacyjne, 
b) socjoterapeutyczne, 
c) inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 
d) oraz sposób realizacji działań wymienionych w lit. a-c; 

8) dla ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego; 

9) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 
określonych w przepisach odrębnych; 

10) w przypadku uczniów niepełnosprawnych w zależności od potrzeb – rodzaj i 
sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 
niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 
wspomagających to kształcenie. 

6. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

7. Program opracowuje się w terminie: 
1) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub 
2) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 

8. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść. 

9. Pracę zespołu koordynuje: 
1) wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń; 
2) inna osoba albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, 

wyznaczony przez dyrektora szkoły. 
10. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym, a udział w nich mogą także brać: 
1) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela; 
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia - inne osoby, 

w szczególności lekarz,  psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
11. Zespół, dokonuje co najmniej dwa razy w roku szkolnym, okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu 
oraz, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 

12. Czynności, o których mowa w ust. 11 mogą być dokonywane w zależności od potrzeb we 
współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną,  a 
także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.  

13. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w opracowaniu i 
modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 11. 

14. Dyrektor zawiadamia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego  
spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. 

15. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń, otrzymują kopię programu oraz 
wielospecjalistycznych ocen. 
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§ 71. 

 
1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, szkoła 
zatrudnia dodatkowo: 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej; 
2) pomoc nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, 

prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej lub pomoc 
wychowawcy świetlicy, 

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego.  

2. Szkoła, za zgodą organu prowadzącego, dla uczniów posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 1 
niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym może zatrudniać dodatkowo:  

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
lub specjalistów, lub 

2) pomoc nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, 
prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej, lub pomoc 
wychowawcy świetlicy, 

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym może być prowadzone w szkole do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia. 

 
§ 72. 

 
1. Pedagog szkolny pracuje w oparciu o plan pracy, który jest częścią planu pracy szkoły  w 

zakresie dotyczącym działań opiekuńczych i wychowawczych. 
2. Czas pracy pedagoga umożliwia kontakt rodzicom i nauczycielom pracującym na różne 

zmiany. 
3. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu: 

a) określenia mocnych stron,  
b) predyspozycji, 
c) zainteresowań i uzdolnień uczniów, 
d) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

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

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 

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

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych; 
6) 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; 
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8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

9) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:  
a) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 
 

§ 73. 
 
 

1. Psycholog szkolny pracuje w oparciu o plan pracy, który jest częścią planu pracy szkoły  
w zakresie dotyczącym działań opiekuńczych i wychowawczych. 

2. Czas pracy psychologa umożliwia kontakt rodzicom i nauczycielom pracującym na różne 
zmiany. 

3. Do zadań psychologa szkolnego należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia; 

3) określanie odpowiednich formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec 

uczniów, rodziców i nauczycieli;  

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;   

7) zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych formy pomocy 

wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

8) wspieranie wychowawców klas w działalności profilaktyczno – wychowawczej 

wynikającej z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; 

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu      

pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

4. W zakresie obowiązków szkolnego psychologa znajdują się:  

1) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej 

przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi; 

2) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności 

wychowawczych; 

3) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w 

procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

4) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i 

pomocy wychowawczej; 

5) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów 

wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej; 

6) wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i 

pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i 

wypoczynku; 

7) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych; 

8) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 

konfliktów rodzinnych; 

9) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającymi trudności w kontaktach z 

rówieśnikami i w danym środowisku.  

§ 74. 
1. Szkoła prowadzi doradztwo i orientację zawodową, polegającą na: 

1) stałej współpracy szkoły z zakładami pracy; 
2) organizacji spotkań z przedstawicielami różnych zawodów; 
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3) systematycznych kontaktach z urzędami pracy i agendami doradczymi oraz 
centrami informacji i planowania kariery zawodowej, a także prowadzenie 
poradnictwa grupowego; 

4) organizację spotkań ze studentami i absolwentami wyższych uczelni; 
5) współpracę z uczelniami wyższymi; 
6) tworzenie banku informacji zawodowej i punktu doradztwa zawodowego 

i edukacyjnego; 
7) zintegrowanie różnych działań doradczych na terenie Szkoły; 
8) analizę danych dotyczących rynku pracy; 
9) kształtowanie inicjatywy i postaw twórczych, sprzyjających przyszłej aktywności 

własnej na rynku pracy; 
10) preferowanie modelu edukacji ustawicznej. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej; 

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

3)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 
uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
5)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6)  wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  
3. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela 

lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.  
 

 
 
 

§ 75. 
 
Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu 
rozpoznawania trudności; 

2) monitorowanie efektów oddziaływań terapeutycznych; 
3) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w 

życiu szkoły; 
4) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 
6) wspieranie nauczycieli 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 i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 76. 
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Do zadań logopedy należy w szczególności: 
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i 

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:  

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 i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 77. 
 

1. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności:  
1) ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym w roku szkolnym mogą być 
przeznaczone na realizację tych form; 

2) ewentualnie wyznacza inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie 
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom w szkole; 

3) informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o ustalonych dla ucznia 
formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 
godzin, w jakim poszczególne formy pomocy będą realizowane.  

2. Dyrektor szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w § 66. ust. 9 warunki współpracy. 
3. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 
działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

4. Dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do 
publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu 
rozwiązania problemu ucznia wskazanego w § 68. w ust. 12.  

5. W sytuacji losowej, za zgodą dyrektora szkoły, na podstawie umowy, uczniowi lub jego 
rodzicom może zostać wypożyczony sprzęt elektroniczny, który umożliwi mu naukę                                  
z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod nauczania na odległość. 

 
§ 78. 

 
1. Szkoła organizuje indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 
2. Indywidualne nauczanie organizuje się: 

1) na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania; 
2) w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. 

3. Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę: 
1) zakres; 
2) czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem:  
1) przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć; 
2) w  uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie 

zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 
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5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w 
szczególności w domu rodzinnym. 

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem 
określają odpowiednie przepisy. 

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie 
ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. 

9. Dyrektor szkoły, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z 
obserwacji, o której mowa w ust. 8, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo z pełnoletnim 
uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym 
nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym. 

10. Dyrektor umożliwia uczniom objętym indywidualnym nauczaniem również uczestnictwo w: 
1) zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia; 
2) uroczystościach i imprezach szkolnych; 
3) wybranych zajęciach edukacyjnych; 
4) w zajęciach rewalidacyjnych; 
5) lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym 

wymiarem godzin zajęć. 
11. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do 

wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ 
czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły zawiesza 
organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

12. Dyrektor o sytuacji wskazanej w ust. 11 powiadamia poradnię, w której działa zespół, 
który wydał orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ 7 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 
§ 79. 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, 

technicznych i pracowników obsługi. 
2. Celem uzupełnienia pensum nauczyciel może uzupełniać etat w innej szkole. 
3. Szczegółowe zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają 

odrębne przepisy.  
4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, realizacja zadań nauczycieli, 

specjalistów, wychowawców, nauczyciela bibliotekarza oraz innych pracowników szkoły 
odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie ustawy prawo oświatowe. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do działań 
zapewniających uczniom bezpieczeństwo w sieci w ramach udostępnianych im 
materiałów, źródeł oraz stosowanych metod i narzędzi. 

 
§ 80. 

 
1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować podstawowe funkcje Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą;  

2) dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej; 
3) kształcić, wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu  humanizmu, tolerancji, wolności 
sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy;  

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 
i światopoglądów. 

2. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 
nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 81. 

 
1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, rodziców, uczniów oraz innych pracowników 
szkoły;  

2) wolności głoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych ludzi; 
3) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody 

wyboru metod jego realizacji; 
4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy; 
5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego; 
6) swobodnego wyboru treści nauczania wykraczających poza podstawę 

programową. 
2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach.  

3. W związku z tym, że nauczyciele zostali objęci ochroną jak funkcjonariusze publiczni 
organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w 
obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone.   

 
§ 82. 

 



 

 

 

50 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem 
godności osobistej ucznia. 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela  jest  bezstronne  i obiektywne ocenianie oraz 
sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów. 

3. Nauczyciel ma obowiązek realizować zadania wynikające z oceniania 
wewnątrzszkolnego.  

4. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy permanentne doskonalenie 
umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w 
szczególności poprzez: 

1) pracę własną; 
2) udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym; 
3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 

5. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 
6. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

 
§ 83. 

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

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

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo; 
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez: 

a) realizację podstawy programowej, 
b) stosowanie właściwych metod nauczania, 
c) systematyczne przygotowanie się do zajęć, 
d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie 

zajęć, 
e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji 

działalności pedagogicznej i wychowawczej; 
3) dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny; 
4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 
5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznanie potrzeby uczniów. 
 

§ 84. 
 

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

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, ich możliwości, zainteresowań, 
sytuacji społecznej  i przekazywanie tych informacji innym nauczycielom uczącym 
w danej klasie; 

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

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania agresji; 

5) organizowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów swojej klasy. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego,  rozwijające 
jednostki  i integrujące zespół uczniowski, 
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b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do 
dyspozycji wychowawcy; 

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i 
koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 
tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych 
trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie  indywidualnej 
opieki; 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu: 
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich 

dzieci, 
b) otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach, 
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 
kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz 
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

7) prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego; 
8) ciągle doskonali swą wiedzę teoretyczną i praktyczną. 

 
§ 85. 

 
1. W celu prawidłowej realizacji zadań szkoły, dyrektor powołuje zespoły nauczycielskie, 

które planują, koordynują i monitorują powierzone im zadania dydaktyczne i 
wychowawczo-opiekuńcze. 

2. Do zespołów stale działających w szkole należą: 
1) Zespół Kierowniczy; 
2) Zespół Wychowawczy; 
3) Grupa Charytatywna; 
4) Zespoły Przedmiotowe. 

3. Zespołami kierują powołani przez dyrektora przewodniczący. Dyrektor ustala również 
skład poszczególnych zespołów. 

4. W miarę potrzeb dyrektor może powołać zespoły problemowo-zadaniowe, których celem 
będzie realizacja bieżących zadań szkoły. 

 
§ 86. 

 
1. Na czele Zespołu Kierowniczego stoi dyrektor szkoły. 
2. W skład Zespołu Kierowniczego wchodzą: 

1) wicedyrektor; 
2) kierownik świetlicy; 
3) przedstawiciele związków zawodowych; 
4) przewodniczący szkolnych zespołów nauczycielskich. 

3. Zadaniem zespołu jest opiniowanie i doradztwo w sprawach: 
1) przyznawania nagród dyrektora; 
2) typowania do nagród, wyróżnień i odznaczeń; 
3) przyznawania dodatku motywacyjnego; 
4) wymierzania określonych w regulaminie kar dyscyplinarnych i porządkowych; 
5) podejmowania istotnych decyzji związanych z działalnością szkoły. 

 
§ 87. 

 
1. Celem Zespołu Wychowawczego jest kształtowanie środowiska sprzyjającego realizacji 

działań zawartych w programie wychowawczym szkoły. 
2. Do szczegółowych zadań zespołu należy: 

1) określenie kierunków działań szkoły w zakresie zadań wychowawczo-
profilaktycznych; 
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2) wyznaczanie priorytetów wychowawczych; 
3) diagnozowanie zachowań i postaw uczniów; 
4) analizowanie trudności i problemów wychowawczych; 
5) podejmowanie działań zapobiegających agresji wśród uczniów; 
6) ewaluacja oceniania wewnątrzszkolnego w zakresie ustalania oceny z 

zachowania; 
7) opracowywanie technik i narządzi do diagnozy wybranych działań wychowawczo-

profilaktycznych szkoły. 
3. W ramach Zespołu Wychowawczego działa Grupa Charytatywna, która sprawuje 

odpowiednio do potrzeb i możliwości szkoły opiekę nad uczniami z rodzin ubogich i 
patologicznych. 

4. Zadania Grupy Charytatywnej obejmują w szczególności: 
1) określenie kierunków działań szkoły w zakresie działalności opiekuńczej; 
2) diagnozę i systematyczne monitorowanie potrzeb opiekuńczych uczniów; 
3) organizowanie akcji charytatywnych i działań pomocowych; 
4) analizowanie efektów podejmowanych działań opiekuńczych. 

 
§ 88. 

 
1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący danego przedmiotu lub 

przedmiotów pokrewnych, tworzą zespół przedmiotowy, którego zadaniem jest w 
szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych 
lub oddziału, jego modyfikowanie w miarę potrzeb oraz koordynacja zadań związanych z 
wyborem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w 
danym roku szkolnym. 

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
1) współpracę nauczycieli w zakresie uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 
podejmowanie  decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, podręczników, 
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 

2) wspólne opracowywanie wymagań edukacyjnych oraz sposobów badania 
wyników nauczania; 

3) opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego dla celów wewnętrznego 
badania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4) diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów poprzez przeprowadzanie 
wewnętrznych badań wyników nauczania i sprawdzianów kompetencji; 

5) analizowanie  wyników badań, formułowanie wniosków, monitorowanie ich 
realizacji; 

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz w uzupełnianiu 
ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne; 

7) opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych rozwiązań; 
8) współpraca w realizacji projektów edukacyjnych; 
9) ewaluacja wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
10) planowanie i organizowanie konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych; 
11) planowanie i organizowanie uroczystości szkolnych, apeli tematycznych oraz akcji 

związanych tematycznie z danym przedmiotem; 
12) opracowywanie i wdrażanie projektów zajęć edukacyjnych. 

 
§ 89. 

 
1. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice 

mają w szczególności prawo do: 
1) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 
2) znajomości  przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 
3) znajomości zasad oceniania wewnątrzszkolnego; 
4) znajomości wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania; 
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5) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w 
nauce i przyczyn ewentualnych trudności; 

6) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia swych 
dzieci. 

2. Odpowiedzialni za przekazywanie tych informacji oraz kontakty z rodzicami są w 
kolejności: wychowawcy klas, nauczyciele uczący, kierownik i wychowawcy świetlicy,  
pedagog szkolny, dyrektor. 

3. Wychowawca spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, zebraniach lub 
konsultacjach, organizowanych nie rzadziej niż raz na  dwa miesiące.  

4. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 3 decyduje dyrektor, na wniosek wychowawcy. 
5. Informację o zebraniu przekazuje się zainteresowanym w formie pisemnej, co najmniej na 

7 dni przed jego planowanym terminem.  
6. W zebraniach i wywiadówkach  powinni też uczestniczyć nauczyciele niebędący 

wychowawcami. 
7. Wychowawca może też wezwać rodziców do szkoły w związku z konkretnymi sytuacjami i 

bieżącymi potrzebami oraz utrzymywać z nimi kontakty korespondencyjne. 
 

§ 90. 
 

Nauczyciele i wychowawcy mogą korzystać w swej pracy z pomocy zatrudnionych  
w szkole innych nauczycieli, specjalistów i pracowników mających na celu wspieranie ich 
działalności dydaktyczno-wychowawczej, a zwłaszcza: 

1) pedagoga szkolnego; 
2) logopedy; 
3) bibliotekarza; 
4) higienistki szkolnej. 

 
§ 91. 

 
1. Pracownikami administracji i obsługi szkoły są: 

1) referent; 
2) sekretarz szkoły; 
3) intendentka szkolna; 
4) kucharka; 
5) pomoc kuchenna; 
6) sprzątaczka; 
7) konserwator; 
8) woźny; 
9) szatniarz; 
10) malarz. 

2. Dyrektor sporządza zakres czynności dla pracownika administracji i obsługi 
zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej 
umowy o pracę. 

3. Praca wykonywana przez pracowników administracji i obsługi powinna zapewniać 
bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

4. W szkole mogą być zatrudnieni - w miarę potrzeb i możliwości szkoły - inni pracownicy 
administracji i obsługi: 

1) status prawny pracowników nie będących nauczycielami określają przepisy o 
pracownikach samorządowych; 

2) zakres zadań pracowników administracji i obsługi zapewnia ciągłość pracy szkoły; 
3) pracownicy administracji i obsługi odpowiadają materialnie za użyczone im przez 

szkołę mienie, niezbędne do wykonania określonej pracy. 
5. Szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników administracji i obsługi znajduje 

się w dokumentacji szkoły. 
 



ROZDZIAŁ 8 
UCZNIOWIE SZKOŁY 

 
§ 92. 

 
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych, określa – w porozumieniu  z 

dyrektorem – organ prowadzący szkołę. 
 

§ 93. 
 

1. Do szkoły przyjmowane są: 
1) z urzędu dzieci zamieszkałe w jej obwodzie; 
2) dzieci niezamieszkałe w obwodzie szkoły – na podstawie przepisów odrębnych, 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 
2. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do szkoły określają przepisy ustawy i przepisy 

wydane na jej podstawie. 
3. Przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły w trakcie roku szkolnego lub do 

klasy programowo wyższej następuje z urzędu, w innych przypadkach decyzję podejmuje 
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.  

 
§ 94. 

 
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy  7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. 

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej 
formie wychowania przedszkolnego. 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat 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 założoną zgodnie z odrębnymi 
przepisami oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone 
dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor, 
które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku 
rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza 
rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w 
którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

1) do wniosku, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania 
przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z odrębnymi przepisami oraz 
zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

2) dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego 
kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 
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7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 
przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą: 

1) zezwolenie, o którym mowa w ust. 7, może być wydane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:  

a) szkoła znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje 
dziecko;  

b) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:  

− opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

− oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków 
umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na 
danym etapie edukacyjnym; 

− zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym 
przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych. 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, 
może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, 
obejmującego: 

a) prawo uczestniczenia w szkole w dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, do których zalicza się:  

− zajęciach z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 
nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  

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

− zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;  

− zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej;  

− zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w 
szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;  

− zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. 
b) prawo do zapewnienia dostępu do:  

− podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

− pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej 
znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły. 

c) prawo do udziału w konsultacjach umożliwiających przygotowanie 
do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

d) cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1), następuje:  

− na wniosek rodziców; 

− jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do 
rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych 
egzaminów klasyfikacyjnych; 

− w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.  
8. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 
części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej 
na dany rok szkolny z dyrektorem. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

9. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 7, następuje: 
1) na wniosek rodziców; 
2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 

klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 
§ 95. 

 
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-03-2009&qplikid=1#P1A6
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2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 
szkolnego spełnianego za granicą. 

2. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, 
o którym mowa w  § 92 ust. 7, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 
określonych w tym zezwoleniu. 

 
§ 96. 

 
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi szkolnemu 

korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych na warunkach 
dotyczących obywateli polskich. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu, które nie 
znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z 
nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę 
języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę 
władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela 
przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje także osobom będącym obywatelami 
polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu, które nie znają języka polskiego albo 
znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z 
uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 4, mogą korzystać z dodatkowych zajęć 
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ 
prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. 

6. Dla osób, o których mowa w ust. 2 i 4, które wymagają dostosowania procesu kształcenia 
do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej 
wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może 
zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, w której te osoby realizują naukę 
zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. 

7. Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu prowadzącego 
szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą 
uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

8. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany 
do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce 
ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej 
niż o jeden rok szkolny. 
 

§ 97. 
 

Każdy uczeń szkoły posiada prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności: 
1) prawo do  znajomości swoich praw oraz dochodzenia swoich praw; 
2) prawo do nauki; 
3) prawo do jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce; 
4) prawo do czasu wolnego i wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i życiu 

kulturalnym; 
5) prawo do równego traktowania; 
6) prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkim 

formom przemocy fizycznej i psychicznej; 
7) prawo do ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego życie 

prywatne rodzinne czy też korespondencję; 
8) prawo do ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację; 
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9) prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach 
jego dotyczących oraz prawo do swobodnej wypowiedzi; 

10) prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania; 
11) prawo do dostępu do informacji z różnych źródeł; 
12) prawo do swobodnego zrzeszania się; 
13) prawo do ochrony zdrowia; 
14) prawo do odpowiedniego poziomu życia; 
15) prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym lub wykonywaniem 

niebezpiecznych lub szkodliwych prac; 
16) prawo do ochrony przed wszelkimi formami naruszającymi jego dobra osobiste. 

 
§ 98. 

 
1. Uczeń ma w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej; 

2) zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami; 
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  
psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 
społecznej; 

4) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego 
traktowania w procesie edukacyjnym; 

5) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych – jeżeli 
nie narusza tym dobra innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole; 
12) korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Uczeń reprezentujący mniejszość etniczną lub religijną ma prawo do posiadania i 
korzystania z własnej kultury, do wyznawania i praktykowania swojej religii oraz używania 
własnego języka. 

 
§ 99. 

 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,  

a w szczególności: 
1) dbania o honor i tradycje szkoły oraz godnego jej reprezentowania; 
2) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły oraz pozostałym uczniom; 
3) przestrzegania zasad kultury słowa i współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, należytego 

przygotowywania się  do nich oraz niezakłócania ich przebiegu niewłaściwym 
zachowaniem; 

5) kulturalnego zachowania się w czasie zajęć organizowanych poza szkołą; 
6) posiadania legitymacji szkolnej; 
7) punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne; 
8) przedstawiania, zgodnie z zasadami określonymi w statucie, pisemnego 

usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz zwolnienia z 
zajęć w formie oświadczenia rodziców o terminie i uzasadnionej przyczynie 
nieobecności; 
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9) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
10) brania odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój. 

2. Codzienny strój ucznia na terenie szkoły powinien być czysty, skromny, schludny  
i estetyczny, dostosowany do urzędowego charakteru miejsca, jakim jest szkoła oraz 
wieku i godności ucznia. W doborze ubioru, rodzaju fryzury i  biżuterii należy zachować 
umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki. Zachowanie schludnego wyglądu 
oznacza, że uczeń nie powinien: mieć makijażu, farbować włosów, malować paznokci 
oraz zakładać kolczyków w innych miejscach niż uszy. 

3. Podczas uroczystości szkolnych i egzaminów ucznia obowiązuje strój galowy, na który 
składa się:  

1) dla dziewczynek – granatowa lub czarna spódniczka i biała bluzka; 
2) dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie (nie dżinsy) i biała koszula.  

4. Za strój ucznia odpowiedzialność ponoszą rodzice. 
5. Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju będzie miał 

wpływ na ocenę zachowania zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym. Podlega on  
również sankcjom określonym w niniejszym statucie. 

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i zachować umiar w rodzaju 
fryzury.  

7. Uwagi nauczyciela dotyczące nieestetycznego wyglądu ucznia powinny być do niego 
kierowane indywidualnie. 

8. W szkole obowiązują następujące zasady korzystania z telefonów komórkowych  
i innych urządzeń elektronicznych:  

1) uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne  
za zgodą rodzica, na własną odpowiedzialność, a szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę sprzętu;  

2) podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych obowiązuje całkowity 
zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
(aparaty powinny być wyłączone i schowane). Zakaz nie dotyczy urządzeń 
elektronicznych używanych do celów dydaktycznych; 

3) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia 
elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby fotografowanej lub 
nagrywanej; 

4) naruszanie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły spowoduje, że uczeń zostanie 
zobowiązany do natychmiastowego wyłączenia i schowania urządzenia, a o 
zaistniałym fakcie zostaną powiadomieni rodzice; 

5) zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych, 
spotkań, narad i posiedzeń rady pedagogicznej obowiązuje także nauczycieli i 
innych pracowników szkoły.  

9. Uczeń ma obowiązek stosować się do zasad wynikających z organizacji kształcenia na 
odległość określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w tym szczególnie 
do przesyłania m.in. drogą elektroniczną efektów swojej pracy zgodnie ze wskazaniami 
nauczyciela 

 
§ 100. 

 
1. Uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, a 

każdorazową nieobecność usprawiedliwiać u wychowawcy klasy. 
2. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia może dokonać rodzic pisemnie przez e-dziennik 

lub w formie pisemnej, na osobnej kartce, zawierającej datę  wystawienia dokumentu, 

imię i nazwisko ucznia, precyzyjne daty i uzasadniony powód nieobecności dziecka w 

szkole oraz czytelny podpis jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. 

3. Rodzic powinien telefonicznie, poprzez e-dziennik lub przez zaufaną osobę poinformować 

wychowawcę klasy o przedłużającej się nieobecności dziecka. 

4. Usprawiedliwienie należy dostarczyć najpóźniej tydzień po nieobecności w szkole (klasy 
IV –VIII na pierwszej godzinie wychowawczej). 
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5. Za spóźnienie uważa się nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych nieprzekraczającą  

20 minut (w takiej sytuacji nauczyciel zaznacza w e-dzienniku znak spóźnienia „s”). 

Przekroczenie wyżej wyznaczonego limitu czasu traktowane jest jako nieobecność na 

lekcji (w e-dzienniku zapisana jest nieobecność), którą rodzic powinien pisemnie 

usprawiedliwić. 

6. Zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych przewidzianych planem lekcji w danym dniu 

może dokonać rodzic osobiście, pisemnie poprzez e-dziennik lub w formie pisemnej z 

datą, czytelnym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego oraz adnotacją, iż rodzic bierze 

odpowiedzialność za wcześniejszy powrót swojego dziecka ze szkoły. Informację 

dotyczącą zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych przedstawia się wychowawcy lub 

sekretarzowi szkoły, lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, na których będzie 

nieobecny.  

7. Dokumentację dotyczącą frekwencji ucznia oraz zwalniania go z zajęć edukacyjnych 

przechowuje wychowawca klasy do końca roku szkolnego. 

 

 
§ 101. 

 
1. Oddziały wraz z wychowawcami opiekują się przydzielonymi im salami lekcyjnymi. 
2. Oddział opiekujący się salą ma: 

1) prawo do wystroju sali według własnej koncepcji, zaakceptowanej przez 
nauczyciela-opiekuna sali oraz wykorzystania jej do urządzania zebrań klasowych 
i innych zajęć pozalekcyjnych uzgodnionych z nauczycielem-opiekunem; 

2) obowiązek przestrzegania  ładu i porządku w przydzielonej sali, dbania o stan 
dekoracji i jej aktualizację oraz o znajdujący się w klasie sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. 

3. Jeżeli klasa odbywa zajęcia w innej sali niż ta, którą się opiekuje, zobowiązana jest 
również do przestrzegania ładu i porządku, a także ponoszenia odpowiedzialności 
materialnej za zniszczenia. 

4. Każdy uczeń może korzystać z sali gimnastycznej, świetlicy i innych pomieszczeń pod 
opieką nauczyciela i za zgodą dyrekcji szkoły. 

 
§ 102. 

 
1. Nagrody dla uczniów przyznawane są przez: dyrekcję, Radę Pedagogiczną, 

wychowawców i nauczycieli, komisje konkursowe i Samorząd Uczniowski. 
2. Nagrody przyznawane są za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie; 
2) udział i osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 
3) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 
4) aktywność w pracach społecznych; 
5) wzorową frekwencję; 
6) osiągnięcia sportowe; 
7) zaangażowanie w różną działalność na rzecz szkoły. 

3. Rodzaje nagród:  
1) pochwała ucznia przez wychowawcę na forum klasy; 
2) pisemne odnotowanie pochwały w zeszycie uwag; 
3) pochwała ucznia przez nauczyciela lub dyrektora na forum szkoły; 
4) list pochwalny do rodziców ucznia; 
5) nagrody książkowe lub rzeczowe; 
6) świadectwo z wyróżnieniem przyznawane na zasadach określonych w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym. 
4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, funduszu Rady Rodziców lub środków 

pozabudżetowych.  
5. O ważniejszych nagrodach dyrekcja powiadamia całą społeczność szkolną. 
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§103. 

 
1. Wobec uczniów nie stosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole  

i uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:  
1) ustne upomnienie wychowawcy udzielone w rozmowie indywidualnej; 
2) pisemne odnotowanie informacji o niewłaściwym zachowaniu ucznia w e-

dzienniku lub w zeszycie korespondencji; 
3) powiadomienie rodziców przez wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu ucznia 

(ustne lub pisemne); 
4) upomnienie przez dyrektora szkoły; 
5) nagana ustna lub pisemna udzielona przez dyrektora szkoły; 
6) list naganny do rodziców; 
7) czasowe ograniczenie przywilejów uczniowskich: 

a) zawieszenie w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji; 
b) zakaz udziału w wycieczkach, zawodach sportowych, imprezach 

klasowych i szkolnych, które nie stanowią realizacji podstawy 
programowej; 

c) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
8) dyscyplinarne przeniesienie ucznia do równoległej klasy, w obrębie tej samej 

szkoły, na podstawie decyzji dyrektora, zatwierdzonej przez Radę Pedagogiczną; 
9) wniosek do Śląskiego Kuratora Oświaty o karne przeniesienie ucznia do innej 

szkoły składa dyrektor szkoły, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, po 
uwzględnieniu wszystkich kroków wskazanych w procedurach postepowania w 
uczniem trudnym, w przypadku: 

a) powtarzających się, mimo upomnień i pomocy pedagoga, 
zachowań z przemocą lub demoralizacją innych uczniów, 
zachowań lekceważących  i obrażających nauczycieli lub innych 
pracowników szkoły; 

b) fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej; 
c) niszczenia mienia szkolnego; 
d) wejścia w kolizję z prawem. 

 
10) prace społeczno-użyteczne na rzecz szkoły związane z uporządkowaniem, 

naprawą lub rekompensatą dokonanych szkód lub zniszczeń w czasie i wymiarze 
określonym przez dyrektora szkoły oraz pod nadzorem pracownika szkoły 
wskazanego przez dyrektora.  

2. Rodzaj kary jest uzależniony od rodzaju i stopnia przewinienia oraz częstotliwości 
popełnionych wykroczeń. 

3. Uczeń może odwołać się od zastosowanej wobec niego kary na wniosek własny lub 
rodziców (prawnych opiekunów), skierowany do dyrektora szkoły w terminie 1 tygodnia 
od dnia nałożenia kary. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala 
zasadność wymierzonej kary.   

4. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, którego postępowanie spowodowało szkodę 
materialną wobec innych osób lub szkoły, zobowiązani są do pokrycia w całości lub w 
części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.  

 
§ 104. 

1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić pełnoletniego ucznia, wobec którego nie 
ma zastosowania obowiązek szkolny i obowiązek nauki, z listy uczniów w przypadkach  
określonych w pkt 2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

2. Skreślenie może mieć miejsce w jednym ze wskazanych przypadków: 
1) nagminne naruszanie obowiązków ucznia zawartych w statucie; 
2) notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku 
szkolnym; 
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3) wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczności 
szkolnej; 

4) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i 
pracowników szkoły; 

5) palenie papierosów/e-papierosów, posiadanie, spożywanie alkoholu lub środków 
odurzających oraz bycie pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie; 

6) dystrybucji  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadanie; 
7) naruszenie godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również 

pracowników szkoły; 
8) dopuszczenie się kradzieży; 
9) fałszowanie dokumentów; 
10) porzucenie szkoły i niezgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy; 
11) w trybie natychmiastowej wykonalności bez stosowania gradacji kar w przypadku 

prawomocnego wyroku sądowego. 
3. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu 

wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora szkoły w 
ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
§ 105. 

 
W przypadku naruszenia praw ucznia w szkole przyjmuje się następujący tryb postępowania: 

1) uczeń lub jego rodzic może zgłosić naruszenie praw ucznia każdemu 
nauczycielowi, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawcy klasy, pedagogowi 
lub dyrektorowi szkoły; 

2) każdy z pracowników szkoły, który otrzymał informację o naruszeniu praw ucznia 
w trybie określonym w pkt 1 jest zobowiązany podjąć niezwłocznie działania 
zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, objęcia ucznia adekwatną pomocą lub inne 
wymagane okolicznościami; 

3) rodzic lub prawny opiekun ucznia ma ponadto prawo złożenia skargi w trybie 
przepisów administracyjnych w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw 
ucznia w szkole; 

4) skargę należy złożyć w sekretariacie szkoły; 
5) dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z treścią skargi, podejmuje działania 

zmierzające do potwierdzenia zasadności skargi, wyjaśnienia okoliczności 
naruszenia praw ucznia, objęcia ucznia adekwatną pomocą, wyciagnięcia 
konsekwencji wobec osób, które dopuściły się naruszenia; 

6) wykonując czynności, o których mowa w pkt 5 dyrektor szkoły, w szczególności 
może organizować spotkania z osobami zainteresowanymi w celu dokonania 
obiektywnej oceny zaistniałej sytuacji; 

7) działania wyjaśniające i interwencyjne podejmowane są niezwłocznie; 
8) skarga złożona w trybie administracyjnym winna być rozpatrzona w miarę 

możliwości bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, z zastrzeżeniem 
przepisów szczególnych; 

9) z działań wyjaśniających sporządza się notatki, które wraz z inną dokumentacją 
stanowią podstawę informacji o sposobie załatwienia danej sprawy, ze 
szczególnym uwzględnieniem informacji o sposobie rozpatrzenia skargi, która jest 
przekazywana skarżącym w formie pisemnej; 

10) po wyczerpaniu obowiązującej procedury, w przypadku, gdy uczestników sporu 
sposób jego rozwiązania nie satysfakcjonuje, zainteresowani mają możliwość 
zwrócenia się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołą. 
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ROZDZIAŁ 9 
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

 
§ 106. 

 
Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów i oceniania zachowania ujęte są 
w dokumencie „Wewnątrzszkolne ocenianie”, jako załącznik do statutu i stanowią jego integralną 
część. 



ROZDZIAŁ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 107. 

 
1. Dokonywanie  zmian  w  Statucie odbywa  się  w trybie  właściwym dla  jego uchwalenia. 
2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane: 

1) na wniosek organów szkoły; 
2) na wniosek organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny;  
3) na wniosek Przewodniczącego lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 
4) w związku ze zmianami w przepisach prawa, 
5) w miarę potrzeb szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły. 
4. W związku z niepowołaniem Rady Szkoły, Rada Pedagogiczna: 

1) przedstawia projekt zmian w statucie Radzie Rodziców i Samorządowi 
Uczniowskiemu do zaopiniowania; 

2) wykonując kompetencje Rady Szkoły podejmuje uchwalę w sprawie 
wprowadzenia zmian w statucie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego do projektu, o którym mowa w pkt 1, 
zobowiązując dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania tekstu 
ujednoliconego statutu. 

5. Tekst statutu i uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie udostępniany jest 
nauczycielom, uczniom i rodzicom. 

6. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 
społeczności szkolnej. 

7. Tekst Statutu jest opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz znajduje się do 
wglądu w sekretariacie szkoły i pokoju nauczycielskim.  

 
§ 108. 

 
Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r. 
 
 
Nowelizacja statutu Uchwałą nr 12/2019-2020 rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. 
Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach z dnia 19.06.2020 roku 
 


