
 
 

 

 

 

 

STATUT 
 

 

 

  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. Króla Kazimierza III Wielkiego 

 

w  RUDNIKU 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 

poz.329) z późniejszymi zmianami.  

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

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 

z dnia 19.06.2001 r. poz. 624). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.     

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów     

i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046). 
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Rozdział I 

Nazwa i typ szkoły 

 

§1 

Nazwa szkoły brzmi: Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza 

III Wielkiego w Rudniku. 

§2 

Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się na terenie wsi Rudnik. 

§3 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sułkowice. 

§4 

Ilekroć w Statucie pojawi się określenie "szkoła" należy przez to rozumieć Szkołę 

Podstawową im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku. 

§5 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 

§6 

Cykl kształcenia trwa 6 lat. 

§7 

Szkoła  obejmuje opieką dydaktyczną i wychowawczą dzieci w wieku szkolnym. 

§8 

Obwód szkoły obejmuje wieś Rudnik. 

§9 

Szkoła jest placówką publiczną. 
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§10 

Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

§11 

Szkoła finansowana jest z subwencji oświatowej przyznawanej przez Ministerstwo 

Finansów oraz dotacji gminy. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§12 

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły i kontynuacji nauki na następnym etapie edukacyjnym 

 

§13 

Uznając za podstawę uniwersalne wartości etyczne, szkoła dąży do wszechstronnego 

rozwoju osobowości uczniów. 

 

§14 

W swoich działaniach wychowawczych i dydaktycznych nauczyciele kierują się 

dobrem uczniów i pomagają im w rozpoznawaniu wartości moralnych oraz tworzeniu 

odpowiedniej hierarchii wartości 

 

§15 

Szkoła podejmuje działania profilaktyczne, polegające na promocji zdrowia                     

i przeciwdziałaniu zagrożeniom 
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§16 

Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań 

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 

§17 

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

szkoły. 

§18 

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szkoła organizuje naukę 

religii na życzenie rodziców. 

§19 

Uczniowie mający trudności w nauce mogą być kierowani na badania do poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

§20 

W miarę zabezpieczenia finansowego przez organ prowadzący szkołę lub rodziców, 

szkoła organizuje zajęcie pozalekcyjne umożliwiające rozwijanie zainteresowań 

uczniów, bądź wyrównujące ich braki w nauce lub niedobory psychofizyczne. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły oraz 

formy sprawowania opieki nad niektórymi uczniami 

§21 

Na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada 

nauczyciel prowadzący zajęcia. 
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§22 

Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel dyżurujący   

w miejscu, w którym przebywają uczniowie, tj. korytarze szkolne, boisko sportowe. 

§23 

Nauczyciele sprawują dyżury podczas przerw wg harmonogramu ułożonego przez 

dyrektora szkoły, umieszczonego w widocznym miejscu, przyjętego przez nauczyciela 

swoim podpisem. 

§24 

Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, szkoła ubiega się o pomoc 

finansową ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

§25 

Pomoc materialną szkoła w pierwszej kolejności wykorzystuje na sfinansowanie 

obiadów, w dalszej kolejności na przyznanie zapomogi pieniężnej stałej lub doraźnej. 

§26 

Podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez 

szkołę, opiekę sprawuje i odpowiada za bezpieczeństwo dzieci nauczyciel prowadzący 

takie zajęcia (wycieczkę), zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora planem zajęć lub 

planem wycieczki. 

§27 

Uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. 

§28 

Uczniów przewlekle chorych szkoła otacza opieką w formie: 

1. Nauczania indywidualnego na okres choroby, 

2. Zapewnienia kontaktu z klasą i szkołą poprzez wychowawcę klasowego. 
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§29 

Wychowawca klasy ma obowiązek otoczyć specjalną opieką dzieci z rodzin nie 

spełniających podstawowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny, dzieci z rodzin 

moralnie zagrożonych lub zagrożonych alkoholizmem. 

§30 

Nauczyciel wychowawca ma obowiązek w celu lepszej koordynacji zadań 

wychowawczo-opiekuńczych rodziny i szkoły utrzymywać stały kontakt z rodzicami, 

bądź prawnymi opiekunami powierzonych mu wychowanków. 

§31 

Dla zapewnienia ciągłości pracy opiekuńczo-wychowawczej i jej skuteczności, klasę          

w całym toku nauczania prowadzi dwóch wychowawców: 

1. jeden w klasach 1 – 3 , 

2. jeden w klasach 4 – 6. 

Zmiana wychowawcy może wynikać z przyczyn obiektywnych np. choroba, odejście ze 

szkoły, itp. 

§32 

Poszczególnym oddziałom (klasom) wychowawcę przydziela dyrektor szkoły, 

informując o tym nauczycieli na pierwszej Radzie Pedagogicznej w nowym roku 

szkolnym. 

§33 

Rodzice uczniów mogą wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy, 

przedstawiając na piśmie argumentację popartą ¾ ogólnej liczby rodziców  w danej 

klasie. 

§34 

Dyrektor szkoły po konsultacji z wychowawcą klasy, rodzicami oraz po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, podejmuje decyzję. Dyrektor szkoły przekazuje 

umotywowaną pisemnie decyzję zainteresowanym stronom. Decyzja podjęta przez 

dyrektora ma charakter wiążący. 
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ROZDZIAŁ IV 

Organy szkoły 

§35 

Organami szkoły są: 

1. Dyrektor szkoły, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Szkoły (z chwilą jej powołania),  

4. Rada Rodziców, 

5. Samorząd Uczniowski. 

 

§36 

1. Szkołą kieruje dyrektor. 

2. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Tryb i zasady konkursu 

określa Regulamin wyboru dyrektora. 

3. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje                                       

Burmistrz  Gminy  Sułkowice. 

4. Funkcję dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych. 

5. Nauczyciel może być odwołany z funkcji dyrektora: 

1) na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, 

2) z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w czasie roku 

szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem: 

a) z inicjatywy Burmistrza Gminy Sułkowice w razie otrzymania negatywnej 

oceny pracy dyrektora, 

b) na umotywowany wniosek Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

§37 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących, 
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5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, 

6) dba o wypełnianie obowiązku szkolnego i prowadzi jego dokumentację, 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli         

w organizacji praktyk pedagogicznych,  

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli    

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz 

innym pracownikom szkoły 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

§38 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym w zakresie  realizacji jej zadań 

statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym  Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz 

w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy 

przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego albo co najmniej                       

1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

5. Zebrania mogą być zwołane w każdym czasie na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady. 



 9 

7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy               

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły. 

§39 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

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

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

2. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa           

w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 

dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny        

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród                     

i wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom  stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

§40 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje oraz zatwierdza projekty zmian do statutu szkoły.  

2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora 

lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.           

W tych przypadkach organ prowadzący lub dyrektor zobowiązani są przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady 

Pedagogicznej. 
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§41 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                  

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1 nie 

zgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego. 

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady 

Pedagogicznej są protokołowane. 

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§42 

1. W szkole może działać Rada Szkoły. 

2. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na wniosek 

Rady Rodziców: 

§43 

1. W skład Rady Szkoły, w przypadku jej powołania, wchodzą w równej liczbie: 

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, 

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców. 

2.  Rada Szkoły liczy  6 osób. 

3. Tryb wyboru członków Rady Szkoły: 

1) nauczyciele wybierani są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przy obecności 

2/3 liczby wszystkich członków rady w głosowaniu tajnym, kierując się zasadą 

zwykłej większości głosów, 

2) kandydatami winni być nauczyciele wyrażający zgodę na pracę w Radzie 

Szkoły, 

3) rodzice wybierani są w dwóch etapach: 

a) każdy oddział wybiera co najmniej dwóch kandydatów, którzy wyrazili 

zgodę na pracę w Radzie Szkoły, 

b) kandydaci, reprezentanci oddziałów spośród siebie w tajnym głosowaniu 

wybierają  trzech członków Rady Szkoły. 

4. Kadencja Rada Szkoły trwa 3 lata. 

5. Wybory uzupełniające przeprowadzane są w przypadku, gdy liczba członków Rady 

Szkoły będzie mniejsza niż 6. 



 11 

6. Tryb wyborów uzupełniających określa tryb wyborów Rady Szkoły. 

7. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera 

przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane. 

8. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym dyrektor  

      szkoły. 

9. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zaproszone przez  

      przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym       

      (np. sponsorzy). 

10. Rady Szkół z terenu Gminy Sułkowice mogą porozumiewać się, ustalając zasady                              

      i zakres współpracy. 

 

§44 

Regulamin Rady Szkoły powinien zawierać: 

1. Ogólna informację o Radzie Szkoły. 

2. Skład Rady Szkoły. 

3. Tryb wyboru Rady Szkoły. 

4. Czas kadencji. 

5. Cele i zadania. 

6. Kompetencje, a także sposoby i formy podejmowania decyzji. 

7. Dokumentowanie pracy Rady Szkoły. 

8. Zasady współpracy z organami szkoły. 

9. Zasady gromadzenia i gospodarowania środkami finansowymi. 

10.Uprawnienia przewodniczącego Rady Szkoły. 

§45 

Rada Szkoły z chwilą jej powołania uczestniczy  w rozwiązywaniu spraw 

wewnętrznych szkoły, a także: 

1) uchwala statut szkoły, 

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków 

specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły, 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą 

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora 

lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu 

charakter wiążący, 

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły, 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje                        

z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego 
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szkołę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w szczególności                     

w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 

nadobowiązkowych.  

6) w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rada Szkoły określa regulamin działalności Rady 

Szkoły 

§46 

Do chwili powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna. 

§47 

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 

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

ze statutem szkoły. 

4. Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę. 

5. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej                        

i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

6. Rada Rodziców może występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o dokonanie 

oceny pracy nauczycieli. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 

      Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

 

§48 

Regulamin Rady Rodziców powinien zawierać: 

1. Ogólne informacje o Radzie Rodziców. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców. 

3. Cele i zadania. 

4. Informacje o organizacji - kadencja, organy i tryb ich powoływania. 

5. Kompetencje stanowiące Rady Rodziców. 

6. Cele i zadania Przewodniczącego Rady. 

7. Sposoby i formy podejmowania decyzji. 

8. Sposoby dokumentowania pracy Rady Rodziców. 

9. Zasady zatwierdzania regulaminu, a także dokonywania zmian w regulaminie. 

10.Inne zadania określone i dopuszczone przepisami. 
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11.Zasady pozyskiwania i gospodarowania środkami na potrzeby statutowe szkoły. 

§49 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej ,,samorządem’’. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 

samorządu są  jedynymi  reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz 

dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,                        

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem                      

i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi,  w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, 

 

§50 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego powinien zawierać: 

1. Tryb i zasady powoływania  Samorządu Uczniowskiego. 

2. Cele i zadania. 

3. Kompetencje. 

4. Informacje o organizacji Samorządu Uczniowskiego - kadencja, sposób 

dokumentowania. 

5. Organy Samorządu i uprawnienia (w tym zespoły, komisje). 

6. Sposób uchwalania regulaminu. 

7. Zasady dokonywania zmian w regulaminie. 
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§51 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa 

w ustępie 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły. 

§52 

Przepływ informacji między poszczególnymi organami szkoły odbywa się poprzez 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za prawidłowy przepływ 

informacji. 

ROZDZIAŁ V 

Tryb rozstrzygania sporów między organami szkoły 

§53 

1. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców, Samorządem Uczniowskim 

rozstrzyga dyrektor szkoły. 

1) W razie zaistnienia sporu zainteresowany organ szkoły składa pisemny wniosek 

o rozstrzygnięcie konfliktu. 

2) Dyrektor podejmuje próbę rozwiązania sporu w drodze negocjacji w terminie      

7 dni. 

3) W przypadku niepowodzenia negocjacji dyrektor zwołuje przedstawicieli 

zainteresowanych organów i podejmuje rozwiązanie sporu w formie decyzji 

pisemnej w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia skargi. 

4) W obu przypadkach dyrektor informuje zainteresowanych o sposobie 

rozwiązania konfliktu - na piśmie. 

5) Dyrektor rozstrzyga wnoszone skargi z zachowaniem prawa i dobra 

publicznego, kierując się zasadą obiektywizmu. 

6) Od decyzji dyrektora organ może się odwołać na piśmie w terminie 14 dni do 

organu nadzorującego z zachowaniem drogi służbowej 

2. Spory pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami mogą być rozstrzygane             

w drodze ugody. 

1) W przypadku nieosiągnięcia ugody spór rozstrzyga organ prowadzący lub organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu. 
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2) Organ rozstrzygający wydaje decyzję w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi. 

 

§54 

1. Szkoła umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. 

2. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły                              

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

3. Sprawy sporne między Radą Pedagogiczną a rodzicami rozstrzyga dyrektor szkoły 

w ciągu 7 dni. 

4. Sprawy sporne między Radą Pedagogiczną a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ 

prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od rodzaju 

sprawy. 

5. W sprawach spornych między organami szkoły przysługuje odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę lub do Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

ROZDZIAŁ VI 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli 

§55 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  

i kształcenia dzieci. 

2. Formy współdziałania: 

1) na zebraniu ogólnym - zaznajomienie rodziców z planem pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, szkolnym systemem oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

2) na zebraniach klasowych - przedstawienie projektów planów dydaktyczno-

wychowawczych dotyczących danej klasy oraz ogólna informacja o postępach       

i trudnościach w nauce i zachowaniu, wzajemna wymiana informacji o uczniu, 

3) poprzez kontakty indywidualne poza zajęciami dydaktycznymi zgodnie                      

z harmonogramem dyżurów nauczycieli,  

4) szkoła organizuje udział rodziców w co najmniej 4 zebraniach szkolnych           

z rodzicami w ciągu danego roku szkolnego (IX, XI, I – II, IV – V) w celu  

wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 
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ROZDZIAŁ VII 

Organizacja szkoły 

§56 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

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

roku szkolnego. 

§57 

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

      określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do                

      30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego     

      szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę                

     do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

§58 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym                          

z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 35 

uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia uczniów  

w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18. Odstępstwa od tej decyzji mogą 

być dokonywane za zgodą organu prowadzącego.  

3. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program 

wychowania przedszkolnego. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych              

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora 

szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
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5. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia, wyznaczone ramowym planem nauczania; 

szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel. 

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia  dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w klasach I – III szkoły podstawowej w formie zajęć edukacyjnych 

zintegrowanych, a w klasach IV – VI w ramach zajęć bloku edukacyjnego. 

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 min, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

8. Przerwy między godzinami lekcyjnymi nie powinny być krótsze niż 10 minut, przy 

czym  jedna przerwa nie może być krótsza niż 20 minut (przerwa obiadowa).               

W uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Rodziców przerwy można skrócić 

(odpowiednio do 5 minut oraz 15 minut). 

9. Szkoła corocznie podejmuje decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na 

zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa,                          

z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz 

zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 

10. Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w grupach, oddzielnie 

dla chłopców i dziewcząt (z wyjątkiem klas I – III szkoły podstawowej, gdzie nie 

ma podziału), a w przypadku małych grup powinny być tworzone grupy 

międzyoddziałowe. 

11. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach 

liczących od 12 do 26 uczniów.  

12. Niektóre zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe, pozalekcyjne tj.: SKS, zespół 

dydaktyczno – wyrównawczy, kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań innego 

typu, imprezy okolicznościowe, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, nauczanie 

języków obcych, elementów informatyki, mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym. 

13. Zajęcia z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej  24 

uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 

powyżej 30 uczniów, będą przeprowadzone z podziałem na grupy. 

14. Zajęcia, o których mowa w ust. 12 są organizowane w ramach posiadanych przez 

szkołę środków finansowych. 

15. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć 

nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż              

5 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie 

powinna przekraczać 12 osób. 
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§59 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną                       

np. organizować klasy z poszerzonym  programem nauczania z wybranego 

przedmiotu. 

2. W sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych uchwały podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

3. Uchwała Rady Pedagogicznej musi być poprzedzona opinią Rady Szkoły i zgodą 

nauczycieli uczestniczących w innowacji. 

4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest przekazać uchwałę Rady Pedagogicznej wraz       

z dokumentacją innowacji do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok 

wdrożenia innowacji organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny. 

5. Wprowadzenie innowacji lub eksperymentu następuje po zatwierdzeniu przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§60 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 

gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które 

przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej. 

4. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o 1 rok.                   

W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte 

dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego          

w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły 

publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

6. Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej może zezwolić uczniowi 

na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna. 

Odmowa następuje w drodze decyzji. 

7. Nauczaniem indywidualnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 
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8. Dzieciom z  zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, zakwalifikowanym do 

kształcenia specjalnego, w razie braku miejsc w odpowiednich szkołach specjalnych 

lub przy innych ważnych przeciwwskazaniach, szkoła zobowiązana jest stworzyć 

możliwość realizacji obowiązku szkolnego w trybie zajęć zindywidualizowanych. 

§61 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego 

zgodą – pomiędzy poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli 

lub szkołą wyższą. 

§62 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego 

posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Szkoła może udostępnić uczniom nie korzystającym ze stołówki szkolnej gorący 

napój np.: mleko, herbatę, w porozumieniu lub na wniosek rodziców. 

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala dyrektor 

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. Przewiduje się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat tych 

uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. Odpłatność 

wówczas pokrywana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub PCK. 

§63 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb                              

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 

wśród rodziców . 

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

3. Biblioteka ma określone godziny otwarcia dostosowane do organizacji pracy szkoły. 

4. Klasa I rozpoczyna korzystanie z biblioteki po zgłoszeniu nauczyciela-

wychowawcy nauczycielowi prowadzącemu bibliotekę gotowość wszystkich dzieci 

do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

5. Klasa I rozpoczyna korzystanie z biblioteki lekcją wprowadzającą, organizowaną 

przez nauczyciela bibliotekarza w ramach lekcji bibliotecznych. 

6. W klasach I – III nauczyciel bibliotekarz przeprowadza lekcje biblioteczne w ilości 

określonej  w siatce godzin zawartej w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok. 

7. Pomieszczenia biblioteczne umożliwiają: 
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a) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów, 

b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 

8. W szkole może działać czytelnia umożliwiająca dzieciom korzystanie  

z opracowań monograficznych, encyklopedycznych itp. 

9. Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism i umożliwia korzystanie z nich 

uczniom i nauczycielom. 

§64 

1. Zadania nauczyciela – bibliotekarza: 

1) Praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

rzeczowych, tekstowych, informowanie o nabytkach, 

c) rozmowy z czytelnikami o książkach, 

d) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

e) realizacja programu ścieżki edukacyjnej : „Edukacja czytelnicza                   

i medialna” (w trybie przyjętym przez szkołę - model 

interdyscyplinarny), 

f) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

g) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie, 

h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

i) prowadzenie różnych form wizualnych – propaganda książki, 

2) Prace organizacyjne: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem placówki, 

b) ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) opracowanie biblioteczne: 

               - opracowanie techniczne, 

       -  klasyfikowanie wg systemu UKD, 

                   - katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie, 

d) selekcja zbiorów, 

e)  konserwacja zbiorów, 

f)  organizacja warsztatu informacyjnego:  

-     wydzielenie księgozbioru podręcznego, 

-     prowadzenie katalogów – alfabetycznego, rzeczowego, zbiorów     

             audiowizulanych,  

      -      prowadzenie kartotek bibliograficznych i tekstowych, 

g) organizacja udostępniania zbiorów:         

 -  prowadzenie zapisu wypożyczeń umożliwiającego kontrolę obiegu      

          materiałów bibliotecznych i aktywności  czytelniczej uczniów, 



 21 

      -  statystyka dzienna i półroczna, 

                 h)  planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność  materialna: 

- opracowanie rocznych planów, 

- uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

- projektowanie wydatków biblioteki, 

- sprawozdanie z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej, 

- udział nauczyciela – bibliotekarza w kontroli księgozbioru                            

(skontrum), 

- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy 

biblioteki, 

- przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki, 

3) Współpraca z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego: 

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, 

popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej, 

b) wymiana materiałów informacyjnych, 

c) informowanie użytkowników o dniach i godzinach otwarcia najbliższych 

bibliotek (publicznej, pedagogicznej), 

d) współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Myślenicach – punkt 

konsultacyjny dla bibliotekarzy szkolnych, 

4) Uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych, 

zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych. 

5) Przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek. 

 

§65 

1. W szkole może działać świetlica szkolna. 

2. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.  

Liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 25 osób. 

3. Świetlica prowadzi żywienie dla dzieci, nauczycieli oraz innych osób w miarę 

możliwości. 

4. W sprawie odpłatności za żywienie szkoła jest obowiązana przestrzegać prawa 

lokalnego tj. uchwał Samorządu Terytorialnego, jeżeli takie zostaną podjęte. 

5. Wpłaty za żywienie i inne wnoszone opłaty są ściśle ewidencjonowane i rozliczane 

z księgowością Gminy na podstawie rachunków i innych dowodów zakupu 

dopuszczonych przez księgowość. 

6. Rozliczenie i całą gospodarkę finansową prowadzi osoba, której czynność tę 

powierza dyrektor szkoły. 
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7. Osoba prowadząca sprawy odpłatności za korzystanie z żywienia odpowiada 

bezpośrednio przed dyrektorem szkoły, który ma wgląd w całą gospodarkę 

finansową świetlicy.  

8. Bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowość wszelkich spraw finansowych 

świetlicy jest dyrektor szkoły. 

9. Świetlica w godzinach swojej działalności prowadzi działalność opiekuńczą           

w stosunku do dzieci, które: 

a) zgłosi wychowawca klasy, 

b) według potrzeb rodziców. 

 

§66 

Zadania świetlicy  

1) Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2) Organizowanie pomocy w nauce. 

3) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć 

w tym zakresie. 

4) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

5) Rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności. 

6) Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

7) Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej. 

8) Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami. 

9) Zorganizowanie dożywiania uczniów. 

 

§67 

Zadania nauczyciela świetlicy 

1) Opieka nad powierzoną grupą uczniów. 

2) Utrzymywanie stałych kontaktów z wychowawcami klas oraz rodzicami 

dzieci. 

3) Odpowiedzialność za uczniów i salę. 

4) Dbałość o estetykę świetlicy. 

5) Organizowanie dyżurów uczniowskich. 

6) Prawidłowe prowadzenie dziennika zajęć z grupą.  
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§68 

Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (klaso-pracowni), 

2) biblioteki, 

3) świetlicy, 

4) pracowni komputerowej, 

5) sali gimnastycznej, 

6) boiska szkolnego, 

7) ogrodu szkolnego, 

8) archiwum, 

9) gabinetu pielęgniarki, 

10) szatni. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§69 

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

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa                      

w punkcie 1 określają odrębne przepisy. 

§70 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektora powołuje i z tej funkcji odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego szkołę, Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej  

3. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

1) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności, 

2) sporządzenie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, 

3) sporządzanie planu zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, 

4) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego w szkole, 

5) organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych, 

6) hospitowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, 

według planu hospitacji szkoły, 
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7) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły,  

8) kontrola realizacji programu nauczania wybranych przedmiotów, 

9) współpraca z Rada Samorządu Uczniowskiego, 

10) opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

11) rozliczanie miesięczne nauczycieli z wykonanych zastępstw, 

12) współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły, 

13) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek 

szkolnych i wyjść do najbliższego otoczenia. 

4. Wicedyrektor odpowiada za: 

1) terminowe i prawidłowe rozliczenie przydzielonych zastępstw i godzin 

ponadwymiarowych, 

2) prawidłowe funkcjonowanie dyżurów nauczycielskich ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów, 

3) realizację i rozliczanie hospitacji według harmonogramu, 

4) przygotowanie danych do opracowania statystycznego wyników nauczania, 

5) kierowanie nauczycieli na kursy, studia podyplomowe, przedmiotowo – 

metodyczne i inne, 

6) prawidłowe przygotowanie imprez szkolnych pod względem organizacyjnym. 

5. Do kompetencji wicedyrektora należy: 

1) udzielanie instruktażu młodym nauczycielom, 

2) omawianie hospitacji i udzielanie zaleceń, 

3) wnioskowanie nauczycieli do nagród i kar, 

4) podpisywanie pism wchodzących w zakres konkursów, imprez kulturalnych i 

sportowych, 

5) przydział godzin i zajęć pozalekcyjnych, 

6) udzielanie zgody na wyjazd klas na wycieczki, 

7) wydawanie zaleceń dla nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

6. Wicedyrektor wykonuje polecenia dyrektora szkoły nieujęte w zakresie 

obowiązków, a wynikające z organizacji pracy szkoły. 

 

§71 
 

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

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

2) troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

3) dbałość o pomoce dydaktyczno–wychowawcze i sprzęt szkolny, 
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4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz 

zainteresowań, 

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów, 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu               

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej. 

 

§72 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. 

2. Pracą zespołu  kieruje nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły 

 na wniosek zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia programów nauczania dla 

danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,  

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania,  

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli,  

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów blokowych, a także        

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych               

i eksperymentalnych programów nauczania. 

 

§73 

1. Nauczyciele uczący tego samego ( lub pokrewnego) przedmiotu tworzą zespół 

przedmiotowy ( blokowy). 

2. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor szkoły. 

3. Cele i zadania zespołu: 

1) współpraca przy ustalaniu programu nauczania z danego przedmiotu, 

2) opracowanie wymagań edukacyjnych, 

3) opracowanie kryteriów ocen z przedmiotu oraz form sprawdzianów, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 

5) pomoc metodyczna początkującym nauczycielom, 

6) opiniowanie autorskich programów nauczania. 
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§74 

1. Nauczyciele będący wychowawcami klas tworzą zespół wychowawczy. 

2. Pracą zespołu kieruje nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły. 

3. Cele i zadania zespołu: 

1) aktualizowanie programu wychowawczego, 

2) opracowanie głównych działań wychowawczych w danym roku szkolnym, 

3) pomoc początkującym nauczycielom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

4) opracowanie szczegółowych kryteriów ocen z zachowania, 

5) podejmowanie działań wychowawczych integrujących  społeczność uczniowską. 

 

§75 

1. Dyrektor lub Rada Pedagogiczna mogą powoływać zespoły problemowo – 

zadaniowe. 

2. Zespoły te powoływane są do zrealizowania określonych zadań np. opracowanie 

programu wychowawczego, profilaktycznego, zasad bezpieczeństwa w szkole itp. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły. 

§76 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,           

a w szczególności: 

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

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki  i integrujące 

zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi              

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów 

szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 
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4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami w celu okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich 

pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc                         

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań      

i szczególnych  uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy 

na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom 

pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

3. Formy kontaktów wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami: 

1) zebrania klasowe z rodzicami odbywają się minimum dwa razy w semestrze, 

2) rozmowy indywidualne z rodzicami przeprowadza się w miarę zaistniałych 

potrzeb, 

3) organizowane są dyżury nauczycieli celem przepływu informacji między szkołą 

a rodzicami, 

4) wpisy uwag do dzienniczka ucznia potwierdzone przez rodziców, 

5) udział rodziców w uroczystościach szkolnych, 

4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie                   

z odrębnymi przepisami. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej                      

i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych                            

i naukowych. 

 

 

§77 
 

1. W szkole może być zatrudniony pedagog. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

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

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznawanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających              

z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem 

rodziców i nauczycieli,  
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5) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego szkoły, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz 

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 

kształcenia i zawodu, 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

§78 

1. Szkoła zatrudnia następujących pracowników administracji i obsługi: sekretarz 

szkoły, intendentka, woźna , kucharki, palacze c.o. – konserwatorzy i sprzątaczki. 

2. Zakres czynności sekretarza szkoły: 

1) sekretarz szkoły odpowiada za całokształt pracy kancelarii szkolnej, 

2) prowadzi na bieżąco księgi uczniów, księgi ewidencyjne dzieci, 

3) dba o zabezpieczenie dokumentacji poufnej, 

4) odpowiada za zabezpieczenie pieczątek i pieczęci urzędowych, 

5) prowadzi teczki rzeczowe, 

6) opracowuje sprawozdawczość statystyczną GUS i inne dane statystyczne, 

7) prowadzi ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania, 

8) ubezpiecza i prowadzi ewidencję ubezpieczonych dzieci i pracowników szkoły 

oraz ewidencję wypadków, 

9) sporządza zapotrzebowanie na druki ścisłego zarachowania i prenumeratę 

czasopism, 

10) zaopatruje w artykuły piśmiennicze kancelarię i szkołę, 

11) prowadzi podręczne teczki osobowe pracowników, 

12) prowadzi bieżący rejestr zwolnień i urlopów pracowników szkoły, 

13) ewidencjonuje w księdze inwentarzowej przychodów i rozchodów, 

14) dokonuje oceny przydatności składników majątkowych, 

15) prowadzi ewidencje przychodu i rozchodu artykułów gospodarczych, 

16) rejestruje listy roczników dzieci oraz zapisy dzieci z rocznym wyprzedzeniem 

do klas I, 

17) gromadzi dzienniki urzędowe i inne akta prawne dotyczące szkoły, 

18) przestrzega terminowości załatwiania spraw, 

19) prowadzi rejestr opłat pocztowych, rozmów telefonicznych i delegacji 

służbowych, 

20) prowadzi ewidencję ruchu uczniów, 

21) sporządza odpisy, duplikaty i zaświadczenia zgodnie z odpowiednimi 

dokumentami, 

22) przygotowuje materiały do arkusza organizacyjnego 
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23) prowadzi teczki rzeczowe według wykazu znajdującego się w kancelarii szkoły, 

24) podpisuje legitymacje uczniowskie i ubezpieczeniowe, 

25)  w razie potrzeby zastępuje innych pracowników szkoły, 

26) wykonuje dodatkowe prace zlecone przez dyrektora szkoły. 

3. Zakres czynności woźnej: 

1) sprzątanie w czasie zajęć lekcyjnych: korytarzy, schodów, toalet, sali 

gimnastycznej i terenu wokół budynku szkolnego, 

2) piecza nad bezpieczeństwem szkoły, 

3) pełnienie dyżurów w czasie ferii zimowych i letnich, 

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektor szkoły, 

5) zastępowanie w czynnościach innych pracowników szkoły w razie ich 

nieobecności.  

4. Zakres czynności palacza c.o. – konserwatora: 

1) postępowanie zgodne z instrukcją obsługi urządzeń kotłowni, 

2) oszczędne i racjonalne gospodarowanie zużyciem opału, 

3) dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniach kotłowni oraz w składzie 

opałowym, 

4) w razie stwierdzenia braków i niedociągnięć w działalności urządzeń w trybie 

natychmiastowym zgłaszać je dyrekcji szkoły, 

5) wykonywanie w miarę bieżących potrzeb napraw i drobnych remontów              

w budynku szkolnym, 

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły. 

5. Zakres czynności sprzątaczki: 

1) sprzątanie po zakończeniu zajęć lekcyjnych: sal i innych pomieszczeń   

            szkolnych, korytarzy, schodów i terenu wokół szkoły, 

 2)   piecza nad bezpieczeństwem budynku szkolnego oraz urządzeniami    

       instalacyjnymi, 

3)   sprzątanie szkoły w czasie ferii zimowych i letnich 

4) zastępowanie w czynnościach pozostałych sprzątaczek oraz woźnej w razie ich 

nieobecności, 

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły. 
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ROZDZIAŁ IX 

Uczniowie szkoły 

§79 

1. Szkoła prowadzi zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem przez 

nie obowiązku szkolnego. 

2. Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej 

niż od 6 roku życia, do 13, nie później niż 18 roku życia. 

§80 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowania jego godności, 

3) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to 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 i zawodowego, 

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

księgozbioru biblioteki, 

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie 

się w organizacjach działających w szkole, 

12) reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń może wnieść zażalenie do 

dyrektora szkoły, który rozpatruje sprawę w terminie 7 dni. 
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§81 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, 

2) przybywać na zajęcia punktualnie, 

3) w razie spóźnienia - wejść do sali, w której odbywają się zajęcia, 

4) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych zgodnie z 

poleceniami nauczyciela, 

5) samodzielnie i terminowo odrabiać zadania domowe, 

6) przynosić podręczniki i przybory zgodnie z poleceniem nauczyciela. 

2. W czasie zajęć uczeń powinien: 

1) zachować należyta uwagę, 

2) brać czynny udział w zajęciach wykonując przydzielone zadania, 

3) właściwie reagować na polecenia i wskazówki nauczycieli, 

4) zgodnie współpracować w zespole uczniowskim, 

5) z szacunkiem odnosić się do nauczyciela i kolegów, 

6) samodzielnie pracować podczas zajęć, 

7) nie podpowiadać i nie korzystać z podpowiedzi, 

8) nie przeszkadzać innym uczniom i nauczycielowi. 

 

§82 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) maja obowiązek usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych z podaniem przyczyny 

nieobecności. 

2. Usprawiedliwienia są przyjmowane przez wychowawcę klasy w formie 

pisemnej (w dzienniczku ucznia) lub przedstawiane osobiście przez 

rodzica (prawnego opiekuna) w terminie do 3 dni od powrotu ucznia do 

szkoły po czasowej nieobecności. 

3. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może odmówić 

usprawiedliwienia nieobecności ucznia z podaniem przyczyny. W 

przypadku rozbieżnych stanowisk ostateczną decyzję podejmuje dyrektor. 

4. Rodzic (prawny opiekun) może zwolnić ucznia z części zajęć 

edukacyjnych w danym dniu osobiście odbierając dziecko ze szkoły lub 

w formie pisemnej. Forma pisemna winna zawierać datę i dokładną 

godzinę opuszczenia szkoły przez ucznia, powód zwolnienia oraz 
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zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności za powrót dziecka do 

domu. 

5. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel uczący w tym czasie ucznia 

w porozumieniu z wychowawcą klasy, a w przypadku nieobecności 

wychowawcy, z dyrektorem szkoły. 

 

§83 

 

1. Z dniem 1 września 2007r. obowiązuje jednolity strój wszystkich uczniów wg wzoru 

określonego przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, podanego do 

wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń (stronie internetowej) 

2. Jednolity strój nie obowiązuje w następujących sytuacjach: 

1) wycieczki szkolne, 

2) zawody sportowe, 

3) konkursy szkolne i pozaszkolne, 

4) imprezy klasowe i szkolne. 

3. Na niżej wymienionych uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy, czyli 

biała bluzka (koszula) i granatowa (czarna) spódnica (spodnie): 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

2) Święto Szkoły (Patrona) 

3) akademie z okazji świąt narodowych, 

4) inne tradycyjne uroczystości szkolne, ujęte w kalendarzu imprez szkolnych. 

4. Uczeń ma obowiązek dbać o swój schludny, estetyczny i skromny wygląd. 

5. Zabrania się przekraczania granic etyki ubioru szkolnego (nieodpowiedni, 

wyzywający strój, farbowanie włosów, robienie makijażu, manicure, długie paznokcie, 

tatuaże, noszenie dużej ilości biżuterii). 

6. Zabrania się przynoszenia do szkoły akcesoriów i noszenia stroju, świadczących o 

przynależności do grup subkulturowych. 

 

 

§84 

1. Ustala się następujące warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 

1) Posiadane przez ucznia urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, MP3, 

MP4...) muszą być wyłączone w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, uroczystości szkolnych oraz podczas przerw. 
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2) Korzystanie z w/w urządzeń jest dozwolone tylko przed rozpoczęciem zajęć 

szkolnych i po ich zakończeniu poza terenem szkoły. 

3) W sytuacji wymagającej skorzystania z posiadanego przez ucznia telefonu, 

uczeń może to uczynić w sekretariacie szkoły po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

2. Wobec ucznia, który nie przestrzega zasad opisanych w ust.1 ptk.1 stosuje się 

następujące sankcje: 

1) Polecenie wyłączenia urządzenia i położenia go w widocznym, wskazanym 

przez nauczyciela miejscu do czasu zakończenia zajęć. Ten fakt zostaje 

odnotowany w zeszycie uwag o zachowaniu. 

2) Przy powtórnym złamaniu zasad przez ucznia do szkoły są wzywani rodzice. 

3) Kolejne przypadki niestosowania się ucznia do warunków określonych w ust.1 

mają wpływ na obniżenie oceny z zachowania zgodnie z obowiązującymi w 

szkole kryteriami oceniania zachowania. 

4) W sytuacjach, gdy posiadane przez ucznia urządzenie zostało użyte w sposób 

naruszający dobra osobiste innych osób lub w sposób niezgodny z prawem, 

uczeń w obecności świadka musi pozostawić wyłączone urządzenie w gabinecie 

dyrektora szkoły, do czasu przybycia wezwanego w tej sprawie rodzica lub 

funkcjonariusza policji. 

 

§85 

1. Uczniowie zobowiązani są do: 

1) przestrzegania ogólnie przyjętych norm grzecznościowych, 

2) nienaruszania nietykalności osobistej innych, 

3) poszanowania godności osobistej innych. 

2. Zabronione są wszelkie działania i zachowania agresywne, tj: 

1) używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów, 

2) stosowanie wszelkich form przemocy fizycznej (bicie, kopanie, popychanie, 

podkładanie nóg, itp.), 

3) stosowanie wszelkich form przemocy psychicznej (wyśmiewanie, przezywanie, 

poniżanie, itp.), 

4) zastraszanie i wymuszanie określonych zachowań. 

3. Przestrzeganie zapisów § 81 - § 86 ust. 1 i 2 ma wpływ na ocenę zachowania i 

uwzględnione jest w kryteriach oceny zachowania. 
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§86 

1. Uczeń może być nagrodzony za osiągnięcia w nauce i zachowaniu, udział 

 w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych, konkursach 

artystycznych, nagrodą indywidualną lub zespołową.  

2. Do nagród indywidualnych zaliczamy: 

1) wyróżnienie ustne przez wychowawcę wobec klasy, 

2) wyróżnienie ustne przez wychowawcę na zebraniu z rodzicami, 

3) wpis do dzienniczka ucznia, 

4) wyróżnienie ustne dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów i pracowników 

szkoły, 

5) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców, 

6) pierwszeństwo w reprezentowaniu szkoły, a to: 

d) uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych, 

e) wyjazd w ramach organizacji młodzieżowych za granicę, 

f) powołanie w skład pocztu sztandarowego, 

7) dyplom uznania, 

8) nagrodę rzeczową, 

9) świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem. 

3. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co 

        najmniej 4.75 i ocenę z zachowanie co najmniej bardzo dobrą. 

4. Za wzorowe wypełnianie funkcji w organizacji młodzieżowej, osiągnięcie 

wyróżniającego wyniku w  turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub za inne 

osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom – oprócz przyznania uczniowi 

wyróżnień i nagród wymienionych w ust. 2, odnotowuje się te osiągnięcia na 

świadectwie szkolnym. 

5. Szczególne wyróżnienie dla ucznia o średniej co najmniej 5.5 i wzorowym 

zachowaniu: 

1) wyróżnienie ustne dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów i pracowników 

szkoły, 

2) dyplom uznania, 

3) nagrody książkowe lub inne nagrody rzeczowe ufundowane z funduszy Rady 

Szkoły lub Rady Rodziców. 

 

§87 

1. Uczeń może być ukarany karą za nieprzestrzeganie zasad współżycia 

społecznego: 

1) upomnieniem ustnym przez wychowawcę lub nauczyciela, 

2) wpisem do dzienniczka ucznia, 
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3) naganą wpisaną do dziennika lekcyjnego, 

4) obniżeniem oceny ze sprawowania (zgodnie ze szkolnym systemem 

oceniania). 

5) przeniesieniem do równoległego oddziału. 

2.   Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o ukaraniu w terminie do    

      7 dni, do dyrektora szkoły. 

3.   Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą      

      ucznia. 

4.   W przypadkach szczególnie rażącego naruszenia norm współżycia społecznego      

       uczeń na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez    

       Małopolskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

 5.   Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów)   

            ucznia o udzielonej mu naganie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§88 

Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku 
naruszenia praw dziecka (ucznia) 

6. W przypadku łamania praw dziecka upoważnionymi do wszczęcia procedury na 

terenie placówki są: 

7) uczeń, 

8) rodzice lub jego prawni opiekunowie, 

9) nauczyciele, wychowawcy, 

10) rzecznik praw ucznia Samorządu Uczniowskiego, 

11) dyrektor. 

2. Tryb postępowania przy wnoszeniu i rozpatrywaniu skarg w relacji uczeń - uczeń: 

1) w terminie do 7 dni uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie wnoszą 

skargę do wychowawcy klasy, 

2) wychowawca klasy bada i rozpatruje sprawę, 

3) podejmuje decyzję i ustnie informuje zainteresowanych o sposobie 

rozpatrzenia skargi. 

 

3. Tryb postępowania przy wnoszeniu i rozpatrywaniu skargi w relacji nauczyciel -    

     uczeń: 

1) w terminie do 7 dni uczeń, rodzic lub prawni opiekunowie, rzecznik praw 

ucznia wnoszą skargę do dyrektora szkoły na piśmie, 

2) dyrektor szkoły w terminie do14 dni bada i rozpatruje skargę, 

3) dyrektor szkoły o podjętej decyzji informuje zainteresowanych pisemnie, 
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4) od decyzji dyrektora przysługuje stronom odwołanie do Małopolskiego 

Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

3. Tryb postępowania przy wnoszeniu i rozpatrywaniu skargi w przypadku 

pracowników administracji i obsługi szkoły, jest taki sam jak w przypadku 

relacji nauczyciel - uczeń. 

 

 

 

ROZDZIAŁ X 

Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w szkole 

 

§ 89 

Postanowienia ogólne 

 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w szkole,           

a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

poza szkołą. 

2. Zadaniem dyrektora szkoły jest takie ułożenie rozkładu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, aby uwzględnione zostały: 

a) równomierny rozkład zajęć w poszczególnych dniach tygodnia 

b) różnorodność zajęć realizowanych w poszczególnych dniach 

c) zasada niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu 

3. Plan ewakuacji szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu, drogi ewakuacyjne 

oznaczone są w sposób wyraźny i trwały. 

4. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły 

przeprowadza się pod nieobecność dzieci w tych pomieszczeniach. 

5. Urządzenia higieniczno – sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej 

sprawności technicznej. 

6. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację                 

i ogrzewanie. 

7. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

8. Gorące posiłki spożywa się wyłącznie w jadalni, pod opieką nauczyciela. 
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9. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom 

nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym 

do nich dostępem. 

10. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po 

zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy. 

11. Teren szkoły jest ogrodzony. 

12. Na terenie szkoły zapewnia się: właściwe oświetlenie, równą nawierzchnię dróg, 

przejść i boisk oraz instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. 

13. W razie opadów śniegu, przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu 

oraz posypuje paskiem. 

14. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły zakrywa się 

odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób. 

15. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub 

stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. 

16. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je 

przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece. 

17. Pomieszczenia szkoły, w szczególności gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski, 

pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię wyposaża się w apteczki 

zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. 

18. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, 

podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

19. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do organizacji lub umożliwienia uczestnictwa 

pracownikom szkoły w okresowych szkoleniach z zakresu bhp (raz na pięć lat) 

 

§ 90 

Zasady bezpieczeństwa w czasie lekcji 

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela. 

3. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci w czasie lekcji bez opieki. 

4. W pomieszczeniach, w których odbywają się lekcje, nie mogą znajdować się 

przedmioty, urządzenia lub sprzęt zagrażający bezpieczeństwu dzieci. 

5. Uczniom nie wolno: wchodzić na krzesła, ławki i parapety, siadać na ławkach i 

parapetach oraz huśtać się na krzesłach. 
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6. Należy zachować szczególna ostrożność podczas zajęć z przyborami typu: cyrkle, 

nożyczki itp. 

7. W czasie zajęć uczniowie nie powinni spożywać posiłków, pić napojów, żuć gumy. 

8. Nie wolno dzieciom przynosić do szkoły napojów w szklanych butelkach. 

9. Sprzęt elektryczny może być włączany do kontaktu tylko przez nauczyciela lub 

innego pracownika szkoły. 

10. Sale lekcyjne wietrzy się w czasie przerwy, a w razie potrzeby, także w czasie zajęć. 

11. Po zakończonej lekcji uczniowie wychodzą na przerwę na korytarz lub przed 

budynek szkoły. 

12. W czasie przerwy dzieci nie mogą bez opieki nauczyciela pozostawać w klasie. 

13. W czasie zajęć pozalekcyjnych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia. 

14. W czasie apeli, uroczystości, przedstawień i występów na terenie szkoły, uczniowie 

pozostają pod opieką nauczyciela, z którym w danej chwili mają lekcje lub 

nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 

 

§ 91 

Bezpieczeństwo w czasie przerw 

 

1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły na początku roku szkolnego. 

3. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych, a jeżeli 

pozwalają na to warunki atmosferyczne – na terenie przed szkołą. 

4. Nauczyciele dyżurują w sposób czynny i reagują na niewłaściwe zachowania 

uczniów. 

5. W czasie przerw na korytarzach uczniom nie wolno opuszczać budynku szkolnego. 

6. Zabronione są również: bieganie, popychanie, zabawy piłką, rzucanie 

przedmiotami, siadanie na parapetach lub wchodzenie na nie, a także otwieranie 

okien. 

7. Nauczyciele dyżurujący powinni reagować szczególnie stanowczo na niewłaściwe 

słownictwo, zachowania agresywne oraz sytuacje zagrażające bezpieczeństwu 

dzieci. 

8. Schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich uczniów. 

9. W czasie przerw na świeżym powietrzu uczniom nie wolno wychodzić poza teren 

szkoły. 

10. Uczniowie nie powinni również przechodzić na plac zabaw dla przedszkola. 
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11. Zabronione jest: bieganie, granie w piłkę, wchodzenie na ogrodzenie, bramki             

i kosze, huśtanie się, niszczenie zieleni. 

 

§ 92 

Zajęcia wychowania fizycznego 

 

1. W czasie zajęć wychowania fizycznego, zarówno obowiązkowych jak                        

i nadobowiązkowych, oraz w czasie zawodów sportowych, uczniowie nie mogą 

pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych. 

2. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami 

bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach. 

3. Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej            

i boiska szkolnego powinny zapewniać bezpieczne użytkowanie. 

4. Bramki do gry i konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem powinny być 

przymocowane na stałe do podłoża. 

5. Stan techniczny urządzeń oraz sprzętu sportowego powinien być sprawdzony przed 

każdymi zajęciami. 

6. W czasie zajęć należy zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej 

uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności. 

7. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być 

zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. 

8. Zabronione jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach          

i innych zbiornikach wodnych. 

9. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stwarzać 

zagrożenie dla zdrowia lub życia (dysku, kuli, młota, oszczepu itp.), jeżeli nie ma 

możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.  

10. W sali gimnastycznej, na boisku oraz na placu zabaw umieszcza się tablice 

informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 

sportowego. 
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§ 93 

Bezpieczeństwo w czasie wycieczek 

 

1. Przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkoły – w obrębie tej samej 

miejscowości – powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 

uczniów. 

2. Przy wyjeździe poza miejscowość, która jest siedziba szkoły, wymagany jest jeden 

opiekun dla grupy 15 uczniów. 

3. Opiekun grupy zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed 

rozpoczęciem wycieczki, w czasie jej trwania oraz po zakończonej wycieczce. 

4. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,        

w stosunku do których istnieją przeciwskazania lekarskie. 

5. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

6. W czasie wycieczki uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki (tzw. „czas 

wolny”). 

7. Uczniowie biorą udział w wycieczkach za zgodą rodziców i po zapoznaniu się          

z regulaminem wycieczki.  

 

 

 

Rozdział XI 

Wewnątrzszkolny system oceniania 
 

§94 

1. System reguluje zasady oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Szkole Podstawowej w Rudniku  

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

7.09.2004r. 

2. W Szkole Podstawowej w Rudniku obowiązuje dwusemestralny system 

klasyfikowania i oceniania. Semestr I  kończy się w  ostatnim dniu nauki                 

I semestru określonym w kalendarzu roku szkolnego, a semestr II  trwa do końca 

roku szkolnego. 
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§95 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających     

z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych       

w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o  postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz  specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

§96 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych          

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania 

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w §98 i 99, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
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7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

§97 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości  

i umiejętności: 

a) sprawdziany pisemne, 

b) odpowiedzi ustne, 

c) rozmowy indywidualne, 

d) konkursy, 

e) wytwory pracy, 

f) testy sprawnościowe. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

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

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

§98 

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

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić. 

§99 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne, o których mowa w §92 ust. 1, w stosunku do ucznia,  

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 
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uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 

nauczania. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki – jeżeli nie są one 

zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

§100 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach  

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

określony w tej opinii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się ‘’zwolniony’’. 

§101 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w statucie 

szkoły, oraz oceny zachowania z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na zakończenie I semestru. 

3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega  

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym  

i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania zgodnie  

z § 98 ust. 1 i § 99 ust. 4. 

4. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, 

polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali,  

o której mowa odpowiednio w § 98 ust. 4 i § 99 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców  

( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych       

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania 

w formie wpisu do „Dzienniczka ucznia”, potwierdzonego podpisem rodziców 

(prawnych opiekunów). 

6. O zagrożeniu dla ucznia końcoworoczną (śródroczną ) oceną niedostateczną należy 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej w formie pisemnej przez Sekretariat Szkoły. 
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7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna klasyfikacyjna ocena końcoworoczna  

może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem      

§ 103 pkt.10 

8. Po I semestrze klasyfikacyjnym rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymują 

pisemną informację o ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. 

§102 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Opinia nauczycieli zasięgana jest na zebraniu zespołu nauczycieli oddziału, a opinia 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia – na godzinie wychowawczej,              

w formie ustnej lub pisemnej. 

§103 

Ustala się następującą skalę ocen: 

1. w klasach I – III  ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, 

2. ocena obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 

a) sprawności językowej 

- słuchania, 

- mówienia, 

- czytania, 

- pisania, 

b) umiejętności matematycznych, 

c) umiejętności społeczno-przyrodniczych, 

d) umiejętności artystycznych, 

e) rozwoju fizycznego, 

3. oceny bieżące w klasach I – III dopuszcza się według skali jak w ust. 4. Dopuszcza 

się komentarz do ocen w dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela, np. 

symbole, znaczki, ocena punktowa przełożona na obowiązującą ocenę cyfrową, 

4. oceny bieżące, klasyfikacyjne końcoworoczne (śródroczne) począwszy od klasy  

czwartej  szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący  -  6, 

2) stopień bardzo dobry  - 5, 

3) stopień dobry  - 4, 

4) stopień dostateczny  - 3, 

5) stopień dopuszczający  - 2, 

6) stopień niedostateczny  - 1. 

5. ustala się następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych: 
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1) stopień celujący otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia wyraźnie wykraczają 

poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą 

samodzielność w ich uzyskaniu, osiąga sukcesy w zawodach i konkursach, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres 

wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości  

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych 

treści kształcenia, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  

i umiejętności w podstawowym zakresie przewidziane w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy 

poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego 

przedmiotu (dziedziny edukacji), 

5) stopień dopuszczajacy otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  

i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania w niewielkim stopniu, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który wyraźnie nie spełnia oczekiwań 

określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co 

uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści 

danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie  

w zakresie innych przedmiotów (dziedzin edukacji). 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjna z zachowania. 

 

§104 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 
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2. Oceny z zachowania bieżące, śródroczne i końcoworoczne, począwszy od klasy 

czwartej szkoły podstawowej, ustala się według skali:  

                        -  wzorowe,  

            - bardzo dobre 

                        - dobre,  

                        - poprawne,  

                        - nieodpowiednie 

            - naganne 

3. Uczeń otrzymuje ocenę: 

1) wzorową, gdy spełnia wymogi uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto:           

- wyróżnia się taktem, kulturą osobistą, inicjatywą na rzecz klasy (szkoły), 

- godnie reprezentuje szkołę w konkursach, uroczystościach, akademiach, 

2) bardzo dobrą, gdy spełnia wymagania na ocenę dobrą, a poza tym:                       

- swoim zachowaniem wyróżnia się w szkole i poza szkołą, 

- aktywnie uczestniczy w pracach samorządu i organizacjach działających na 

terenie szkoły, 

- chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy (szkoły), 

- pomaga innym w nauce, 

- przeciwdziała zachowaniom nieodpowiedzialnym i agresywnym, 

3) dobrą,  

- gdy wypełnia obowiązki ucznia, 

- jego kultura zachowania  w szkole i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,  

- jest  obowiązkowy, punktualny, życzliwy, gotów do działań na rzecz innych, 

- dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, 

- nie używa wulgaryzmów, 

- nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

- szanuje mienie własne oraz innych osób, a także dba o wyposażenie szkoły, 

4) poprawną,  

- gdy zachowanie ucznia wywołuje czasami krytyczne uwagi nauczycieli lub     

  innych uczniów, a zastrzeżenia wobec niego zostały sformułowane pisemnie i      

  podzielone przez wychowawcę klasy, 

- nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

- jest niesystematyczny, ma godziny nieusprawiedliwione,  

5) nieodpowiednią,  

- gdy zachowanie ucznia wywołuje bardzo często krytyczne uwagi nauczycieli     

  lub innych uczniów, a zastrzeżenia wobec niego zostały sformułowane      

  pisemnie i podzielone przez wychowawcę klasy, 

- lekceważy obowiązki ucznia, 

- niekulturalnie odnosi się do innych uczniów, 

- używa wulgaryzmów, 

- niszczy wyposażenie szkoły lub mienie innych osób, 
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- ma dużo godzin nieusprawiedliwionych, 

6) naganną  

- gdy uczeń w rażący sposób naruszył normy etyczne lub zasady współżycia  

  społecznego, co spotkało się z jednoznacznie negatywną oceną dyrekcji szkoły,   

  nauczyciela lub innego ucznia i ocenę tę podzielił wychowawca klasy, 

- wulgarnie odnosi się do innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły, 

- swoim zachowaniem spowodował zagrożenie zdrowia lub życia innej osoby,  

 

4. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§105 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

 

§106 

 

1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego 

rodzice zostają poinformowani o przewidywanej ocenie rocznej klasyfikacyjnej        

z poszczególnych zajęć edukacyjnych (forma pisemna). 

2. W ciągu 3 dni od uzyskania powyższej informacji uczeń i jego rodzice mogą 

wystąpić z pisemnym wnioskiem umotywowanym do dyrektora szkoły, jeśli 

uważają, że ocena została zaniżona. 

3. Podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może nastąpić tylko    

w formie egzaminu sprawdzającego. 

4. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż na 1 dzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Egzamin przeprowadza nauczyciel przedmiotu. 

6. W szczególnych wypadkach nauczycielem – egzaminującym może być inny 

nauczyciel posiadający pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotu, z którego 

ocena jest poprawiana. 

7. W charakterze obserwatora może uczestniczyć dyrektor szkoły. 

8. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. 

9. Zadania i pytania przygotowuje egzaminator. 
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10. Pytania i zadania powinny odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na stopień,        

o który ubiega się uczeń.  

11. W oparciu o przeprowadzony egzamin nauczyciel może utrzymać ocenę (przy 

negatywnym wyniku egzaminu) lub podwyższyć ocenę (przy pozytywnym wyniku 

z egzaminu). 

12. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: 

imię i nazwisko nauczyciela egzaminującego, termin egzaminu, zadania i pytania, 

wynik oraz ustaloną ocenę.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia. 

13. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego 

rodzice zostają poinformowani o przewidywanej ocenie rocznej klasyfikacyjnej       

z zachowania (forma pisemna). 

14. W ciągu 3 dni od uzyskania powyższej informacji uczeń i jego rodzice mogą 

wystąpić z pisemnym wnioskiem umotywowanym do dyrektora szkoły, jeśli 

uważają, że ocena została zaniżona. 

15. Dyrektor powołuje komisję, która rozpatruje sprawę nie później niż na jeden dzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

16. Skład komisji: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze 

– jako przewodniczący komisji 

b) wychowawca 

c) nauczyciel uczący w danej klasie 

d) pedagog lub psycholog, jeżeli jest w szkole 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

f) przedstawiciel Rady Rodziców 

17. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala ponownie ocenę. 

W razie równej ilości, głos decydujący ma przewodniczący komisji. 

18. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: skład komisji, termin 

posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę. 

19. Ustalona przez komisje ocena jest ostateczna. 

20. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

  

§107 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 
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3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie 

usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny realizowany poza szkołą. 

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

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu ze sztuki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego,  

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję.  

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

odpowiedziach ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły 

 

§108 

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

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

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie                   
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z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej 

i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczna ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością  głosów    

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń ustala ocenę klasyfikacyjną. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

b) kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

c) wychowawca klasy, 

d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

e) pedagog, 

f) psycholog, 

g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

h) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału      

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

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

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

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona       

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 105 ust. 1. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 
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d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia           

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu ,             

o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

 

§109 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie. 

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję  

do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

określonych  w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem §97 ust. 9. 

3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo 2, nie otrzymuje 

promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej 

klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez 

lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię 

specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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7. Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia 

specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienia w realizacji programu nauczania,  

a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne 

zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ze wszystkich zajęć 

obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów 

nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy 

programowo wyższej w ciągu roku szkolnego. 

§110 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku 

końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna – biorąc pod uwagę możliwości 

edukacyjne ucznia, długotrwałą chorobę, przypadki losowe oraz jego sytuacje 

rodzinną - może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych. 

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

egzaminu ze sztuki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego,  

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

członek komisji. 

5. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły  

(w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły). 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję.  

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

odpowiedziach ucznia. 
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7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez dyrektora szkoły. 

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

klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

§111 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo 

najwyższej  uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej               

i przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 99 ust. 1. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

     §112 

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 

przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych               

w standardach wymagań.  

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

 

 

ROZDZIAŁ XII 

Finansowanie szkoły 

§113 

Szkoła jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach . 
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§114 

Dochodami szkoły jest subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów poprzez 

budżet gminy. 

§115 

Obsługa finansowo – księgowa prowadzona jest przez Gminę. 

§116 

Działalność finansowo – księgowa prowadzona jest w oparciu o preliminarz 

sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną                            

i zatwierdzony przez Radę Miejską. 

§117 

1. Szkoła może gromadzić dodatkowe fundusze na koncie środków specjalnych. 

Preliminarz środków specjalnych zatwierdza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców. 

2. Kontrola dokumentacji finansowo – księgowej winna być poddana służbom 

ekonomicznym organu prowadzącego szkołę. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Przepisy szczególne 

§118 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na 

ten cel w budżecie Gminy. 

2. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia warunki, formy, tryb 

przyznawania i wypłacania oraz wysokość pomocy, o której mowa w punkcie 1. 
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ROZDZIAŁ XIV 

Postanowienia końcowe 

§119 

Szkoła może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

§120 

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§121 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne 

przepisy. 

      §122 

Zmian w statucie szkoły dokonuje Rada Pedagogiczna  na wniosek Dyrektora szkoły, 

Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21.06.2007r. 

 

zatwierdzono Statut Szkoły Podstawowej w Rudniku 

 

 Uchylono Statut zatwierdzony dnia 21.10.2004r. 
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