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Rozdział 1 
Informacje o szkole 

§ 1  

1. Szkoła Podstawowa w Niemcach, zwana dalej „Szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą 
podstawową dla dzieci i młodzieży. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek usytuowany na działce nr 259 przy ul. Szkolnej nr 23 
w Niemcach. 

§2 
1. Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie, którego 

granice ustalone są w Uchwale Rady Gminy Niemce Nr XXVII/250/2017. 
2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Niemce z siedzibą w Niemcach                        

przy ul. Lubelskiej 121. 
3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Lubelski Kurator Oświaty. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
Gminy Niemce, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy. 

5. Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów. 
6. Obsługę administracyjno-finansową szkoły prowadzi Gminny Ośrodek Administracyjny 

Szkół. 
7. Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa Szkoła Podstawowa w Niemcach. 

8. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

§ 3 
1. Nauka w szkole jest bezpłatna.  

2. Szkoła organizuje oddziały dla pierwszego oraz drugiego etapu edukacyjnego. 
3. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

4. W szkole jest wydzielona Strefa Malucha przeznaczona dla uczniów klas 1-3 edukacji 
wczesnoszkolnej. 

5. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet logopedy, psychologa i pedagoga, 
gabinet stomatologiczny oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

6. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do placu zabaw, boisk sportowych oraz sal 
gimnastycznych wyłącznie pod nadzorem nauczycieli oraz osób prawnych na odrębnych 
zasadach. 

7. Przy szkole działa Gminna Orkiestra Dęta na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami. Każdy uzdolniony muzycznie uczeń ma prawo do bezpłatnej nauki gry                   
na użyczonym instrumencie oraz występów w Gminnej  Orkiestrze Dętej. 

8. Uczniowie mają zakaz samowolnego opuszczania budynku i terenu szkoły                                 
aż  do zakończenia zajęć lekcyjnych. 
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9. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz fotografowania oraz nagrywania obrazu 
i dźwięku przez uczniów i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: 
nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia szkolnego, lekcji otwartej 
i inne. Zgodę na nagrywanie w każdej  sytuacji wydaje Dyrektor. 

10. Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne 
przepisy. 

11. Do szkoły wchodzi się głównym wejściem od strony ul. Szkolnej, bezpośrednio na hol. 
Wejście od strony boiska w nowej części szkoły otwierane jest przed lekcjami, podczas 
długich przerw oraz po godz.14.00. Pozostałe wejścia są otwierane zgodnie z procedurą 
lub na polecenie Dyrektora. 

12. Rodzice oraz inne osoby uprawnione mogą przebywać wyłącznie w holu szkoły. Wyjątek 
stanowi odprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkolnej świetlicy, konieczność 
skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, załatwienia formalności 
w sekretariacie szkoły, rozmowa z dyrekcją, wychowawcą lub nauczycielem, udział 
w zebraniach i imprezach szkolnych. Pobyt rodziców oraz osób uprawnionych i innych             
na terenie szkoły monitoruje szkolna woźna. 

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież cennych przedmiotów, 
w tym telefonów komórkowych, będących własnością uczniów lub ich rodziców.  

14. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w szkole funkcjonują klasy 
gimnazjalne. 

Rozdział 2 
Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania 

§ 4 
1. Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest dbałość 

o integralny rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia 
wzmacniany i uzupełniany przez działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej, 
uwzględniające cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne i edukację dla 
bezpieczeństwa zgodnie ze swym charakterem opisanym w Statucie. 

3. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym: 

1) Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy 
i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) Program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 
treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

§5 

1. Zadaniem szkoły jest wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie                              
do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

2. Zadaniem szkoły jest w szczególności: 
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1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowująca treści, metody i organizację 
poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;  

2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom                       
w ramach realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego; 

3) organizowanie zgodnie z potrzebami uczniów nauki religii, etyki oraz zajęć 
przygotowujących do życia w rodzinie; 

4) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy;  

5) umożliwianie uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych                    
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywania                            
i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej; 

6) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie; 

8) umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;  
9) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów o szczególnych 

uzdolnieniach; 
10) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

11) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu              
na czas pracy rodziców; 

12) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 
wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych                         
z dostępem do Internetu; 

13) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 
szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia. 

3. Cele i zadania szkoły realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną                           
we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 

4. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia                    
do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w planach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 6 
1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców                   

w dążeniu do rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości oraz uważnej 
ochronie, przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat, w okresie ich rozwijającej się 
samodzielności. 

2. Celem działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest: 

1) budzenie u uczniów wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat; 
2) rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych; 

3) dążenie do rozwijania wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli o problemach 
cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich 
rozwiązywania. 
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3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 

1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego 
zachowania wobec innych; 

2) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego   
i lokalnego, 

3) wskazywanie wzorców przywiązania do historii i tradycji oraz świadomości 
obywatelskiej; 

4) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o aktualnych 
zagrożeniach, jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów; 

5) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad zdrowego stylu życia; 
6) koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 

rówieśniczego. 
4. Diagnoza stanu realizacji celów Programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu 

zagrożeń wychowawczych, dokonywana jest nie rzadziej niż raz w roku przez zespół 
nauczycieli ds. Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

5. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania raportu z diagnozy, o której mowa w ust. 4, przekazać wnioski w sprawie 
aktualizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego. 

6. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na dany rok szkolny opracowuje zespół 
wychowawczy nauczycieli we współpracy z zespołem nauczycieli ds. Programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

§ 7 
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
każdego ucznia oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego 
funkcjonowanie w szkole. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną 
mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 
1) szczególnych uzdolnień; 

2) przyczyn trudności w uczeniu się; 
3) przyczyn zaburzeń zachowania. 

3. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom. 
4. Dyrektor szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły organizuje pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności: 

1) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, 
okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 
realizowane; 

2) informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie udzielanej pomocy. 
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5. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne 
przepisy. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

7. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-
pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i 
wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

§ 8 

1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem 
społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia 
specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym. 

2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 
3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia 
rewalidacyjne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne. 

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 
niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają 
odrębne przepisy. 

§ 9 

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki. 
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone                   

przez rodzica lub prawnego opiekuna w formie pisemnego oświadczenia. 
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone, nie musi być ponawiane  

w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 
4. Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów niekorzystających z zajęć religii oraz etyki                      

w szkolnej świetlicy oraz w szkolnej bibliotece. 
5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych               

w celu umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 
6. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy. 

§ 10 
1. Dla uczniów klas drugiego etapu edukacyjnego szkoła organizuje zajęcia przygotowania 

do życia w rodzinie. 
2. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic zgłosi pisemnie Dyrektorowi rezygnację             
z tych zajęć. 
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4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć 
przygotowania do życia w rodzinie w szkolnej bibliotece. 

5. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

§ 11 
1. Szkoła zapewnia uczniom: 

1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy; 
2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 

3) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 
4) zapewnienie przerw śródlekcyjnych w tym dwóch dłuższych przerw obiadowych;  

5)  dostęp do wody pitnej; 
6)  dostęp do środków czystości; 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów od chwili wejścia na teren szkoły do momentu jego 
opuszczenia w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych oraz w czasie przerw. 

3. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 
szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań odpowiedzialności                        
i uprawnień.  

4. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez 
turystycznych określają odrębne przepisy.  

5. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 
środowiskowych uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. 

6. Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w dni dodatkowo wolne od zajęć 
edukacyjnych i ferie świąteczne. 

7. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 
poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

8. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do placu zabaw, boisk sportowych oraz sal 
gimnastycznych  

§ 12 
1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,                          

w którym udzielana jest pomoc przed medyczna przez szkolną pielęgniarkę. Pod jej 
nieobecność, pierwszej pomocy w miarę możliwości udzielają pracownicy szkoły.  

2. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia niezwłocznie wzywane jest pogotowie 
ratunkowe. 

3. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie 
informuje się rodziców lub opiekunów prawnych oraz Dyrektora szkoły. 

4. W szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny. Warunkiem korzystania z opieki 
stomatologicznej jest pisemna zgoda rodziców. 
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Rozdział 3 
Organa Szkoły 

§ 13 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§14 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły, pełniącym funkcje 
zarządcze. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone                     
w odrębnych przepisach dla: 
1) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Niemce, którą zarządza i reprezentuje ją 

na zewnątrz; 
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki 

finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych; 
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych           
na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej; 
5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 

2. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie 
obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 1.  

3. Dyrektor  przy wykonywaniu kompetencji wymienionych w ust. 1, dąży do zapewnienia 
wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań. 

§ 15 
1. W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 

wyznaczony Wicedyrektor. 
2. Wicedyrektor podpisuje dokumenty z upoważnienia Dyrektora, używając własnej 

pieczątki. 
3. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień Wicedyrektora określa 

Dyrektor.  

§ 16 

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

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa. 
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3. Rada Pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane 
przez Dyrektora na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły”,   
który określa: 
1) organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli; 

2) sposób powiadomienia członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania; 
3) sposób dokumentowania działań Rady Pedagogicznej i zespołów; 

4) wykaz stałych zespołów nauczycieli; 
5) sposób głosowania w tym wykaz spraw w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

5. Rada Pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał. 

§ 17 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców                   
w danym roku szkolnym. 

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych klas są Rady Oddziałowe Rodziców. 
3. Rada Rodziców działa na podstawie „Regulaminu Rady Rodziców”, który określa: 

1) wewnętrzną strukturę Rady Rodziców oraz tryb jej pracy; 
2)  szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i Rady 

Rodziców; 
3) zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych na 

wspieranie działalności statutowej szkoły; 
4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie 

tajne. 
4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami w realizacji 

statutowych zadań szkoły. 
5. Rada Rodziców jest organizatorem szkolnych obchodów Dnia Dziecka, zabawy 

choinkowej, balu na zakończenie kończącego etap edukacji oraz zakupuje nagrody              
dla uczniów wyróżniających się w nauce. Szczegółowe kompetencje stanowiące                         
i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa. 

6. Rada Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje                         
z wnioskami do Dyrektora, we wszystkich sprawach szkoły. 

7. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej 
działania, dostęp do e-dziennika oraz miejsce na stronie szkoły w celu komunikacji                    
z rodzicami. 

8. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole. Wgląd                        
w dokumentację Rady Rodziców odbywa się w obecności jej przedstawiciela.  

§ 18 
1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów  

w danym roku szkolnym. 
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2. Organami i reprezentantami uczniów w danym roku szkolnym są: 

1) trzyosobowe Samorządy Oddziałowe; 
2) sześcioosobowy zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie „Regulaminu Samorządu Uczniowskiego”, 
który określa: 

1) zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego; 
2) sytuacje w których można odwołać ucznia z pełnionej funkcji w Samorządzie 

Uczniowskim; 
3) sposoby dokumentowania pracy Samorządu Uczniowskiego; 

4) tryb podejmowania inicjatyw przez Samorząd Uczniowski i Samorządy Oddziałowe. 
4. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy 

warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami. 
5. Samorząd Uczniowski inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich 

problemów. 
6. Samorząd Uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, może 

przedstawiać Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 
7. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa. 

8. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela – opiekuna samorządu.  
9. Kadencja opiekuna samorządu trwa 2 lata. 

10. Dyrektor szkoły drogą zarządzenia określa termin i tryb przeprowadzenia wyboru 
opiekuna samorządu oraz zakres jego obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 

§ 19 
1. Organa szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 

2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
3. Organa tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy 
organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał 
organów kolegialnych szkoły o ile ich treść jest jawna.  

5. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów 
kolegialnych szkoły.  

§ 20 

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest 
dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie 
członkowie tych organów. 

2.  Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze 
spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół 
zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego 
rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne. 
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3. Protokół o którym mowa w ust. 2 sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach,             
a podpisują go osoby upoważnione do udziału w negocjacjach. Protokoły przekazuje się 
do dokumentacji organów biorących udział w negocjacji, jeden egzemplarz                           
do wiadomości Dyrektora.  

4. Sprawy sporne między organami szkoły innymi niż Dyrektor, rozstrzyga Dyrektor. 

5. Dyrektor rozpatrując sprawy sporne pomiędzy organami, w drodze zarządzenia, powołuje 
komisję składającą się z trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej i trzech 
przedstawicieli Rady Rodziców, wskazując jej termin oraz zakres rozpatrzenia spraw. 

6. Komisja o której mowa w ust. 5 ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej                  
do ustalenia stanu faktycznego w sprawie oraz do przesłuchiwania świadków mających 
istotne wiadomości w sprawie. 

7. Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są do Dyrektora. 
8. Dyrektor na wniosek organu będącego w sporze występuje do organu wykonawczego 

organu prowadzącego o wskazanie mediatora. 
9. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja Dyrektora 

podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.  
10. W przypadku , gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana 

przez organ wykonawczy organu prowadzącego jako mediator. 
11.  Ustalenia mediatora przekazywane są do organu wykonawczego organu prowadzącego. 

12. Arbitrem rozstrzygnięcia po zakończeniu mediacji jest organ wykonawczy organu 
prowadzącego. 

Rozdział 4 
Organizacja pracy szkoły 

§ 21 
1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 
przepisy.  

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

3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Semestr II rozpoczyna się w poniedziałek 
następujący po śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  

4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu. Szczegółowe daty uzależnione 
są od terminu ferii zimowych. 

5. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na 10-12 dni przed zakończeniem zajęć                     
w danym roku szkolnym. 

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie 
klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.  

7. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. 
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8. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8.00. 

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach, w drodze zarządzenia 
Dyrektora szkoły, dopuszcza się skrócenie zajęć w danym dniu. 

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

11. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
12. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

§ 22 
1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację roku szkolnego z uwzględnieniem 

danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego 
podjętych w innym trybie. Organizacja roku szkolnego zawiera: 

1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; 

2) przydział wychowawców do oddziałów; 
3) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-

wychowawczych; 
4) organizację pracy pomocy nauczycieli; 

5) organizację doradztwa zawodowego; 
6) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej; 

7) organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy; 
8) organizację pracy szkolnej stołówki; 

9) organizację pracy pracowników obsługi i administracji.  
2. Organizację roku szkolnego na dany rok szkolny zatwierdza Dyrektor szkoły                                    

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
3. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla 

poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów, zaopiniowany przez 
Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły. 

4. W oddziałach1-3 zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej sali 
szkolnej, z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, 
przy stołach, a także w odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw.  

5. W oddziałach1-3uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. 

6. W oddziałach4-8pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie korzystają 
z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego.  

§ 23 

1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne,w tym zajęcia rozwijające zainteresowania i 
uzdolnienia uczniów, zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami 
organizacyjnymi i finansowymi. 
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2. Szkoła przeprowadza diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć 
pozalekcyjnych. 

3. W szkole istnieje możliwość organizowania dodatkowych zajęć przez podmioty 
zewnętrzne – w tym zajęć odpłatnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 5 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

§ 24 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej „WSDZ” to ogół działań 
podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru 
szkoły ponadpodstawowej. 

2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym 
wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.  

3. WSDZ realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego               
dla oddziałów7 i 8; 

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 
a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych 

zadań zawodowych, 
b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością 

w życiu zawodowym, 
c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi 

i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 
3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym                                           

i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach                            
w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania 
kształcenia. 

Rozdział 6 
Biblioteka szkolna 

§ 25 

1. Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego 
centrum informacji, a także miejscem: 

1) organizacji zajęć czytelniczych dla uczniów,  
2) oraz wspomagania uczniów w procesach uczenia się, w tym dojeżdżających                          

i nieuczęszczających na lekcje: religii/etyki  i wdż. 
2. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. 
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3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice 
uczniów uczęszczających do szkoły. 

4. Zbiorami biblioteki są zasoby piśmiennicze: książki, czasopisma i zasoby nie-
piśmiennicze: materiały audiowizualne, programy komputerowe. 

5. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży; 
6) czasopisma ogólno pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;  

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne; 
8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 

9) zbiory audiowizualne i multimedialne; 
10) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz materiały 

regionalne odpowiednie dla narodowości uczniów. 
6. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 
a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 
c) rozbudzania u uczniów nawyku szacunku do podręczników, 

d) odpowiedzialności za wspólne użytkowanie podręczników; 
2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych              
i materiałów ćwiczeniowych, 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów                        

oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki; 
3) rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe, 

b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie 
wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki, 

c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 
przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

7. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami 
oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych 
oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. 



 
16 

 

8. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa Dyrektor w uzgodnieniu z Radą 
Rodziców i Samorządem Uczniowskim w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zasad 
korzystania ze zbiorów bibliotecznych, w tym ze zbiorów multimedialnych oraz 
korzystania z dostępu do Internetu. 

9. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru                    
z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 

Rozdział 7 
Zasady organizacji wolontariatu  

§ 26 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Klub 
Wolontariusza prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

2. W ramach działalności Klubu uczniowie w szczególności: 
1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej  

i bezinteresownej pomocy innym; 
2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych;  
3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego                         

i środowiska naturalnego; 
4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy 

na rzecz Szkoły;  
5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6) promują ideę wolontariatu w Szkole. 
3. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze 

uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność 
społeczną w formie wolontariatu i ustali wymiar osiągnięć uprawniający do uzyskania 
wpisu. 

Rozdział 8 
Świetlica szkolna 

§ 27 

1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 
2. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie              

poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku 
szkolnego.  

3. Do zadań świetlicy należy: 
1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych; 
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2) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania                       
i uzdolnienia; 

3) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów; 

4) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów. 
4. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego, oprócz ferii letnich i zimowych-                

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 
5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają                 

w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na: 
1) czas pracy rodziców, 

2) organizację dojazdu do szkoły dla uczniów klas 1-4, 
3) dla uczniów klas 1-3 nieuczęszczających na lekcje religii/etyki, 

4) inne okoliczności wymagające opieki. 
6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się                  

na pisemny wniosek rodziców. 
7. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy               

z uwzględnieniem: 
1) określenia czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem; 

2) wskazania osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 
3) danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem. 

8. Na polecenie Dyrektora świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów ze względu 
na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

9. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców określa w drodze zarządzenia szczegółowe 
zasady organizacji świetlicy szkolnej z uwzględnieniem praw i obowiązków uczniów 
będących pod opieką świetlicy oraz praw i obowiązków rodziców, których dzieci 
korzystają z opieki świetlicowej na ich wniosek. 

10. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, 
organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań. 

11. Świetlica w uzgodnieniu z rodzicami umożliwia uczniom korzystanie z zajęć 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły. 

Rozdział 9 
Stołówka szkolna 

§ 28 

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”.  
2. Stołówka organizuje dożywianie w formie obiadów dwudaniowych, z uwzględnieniem 

zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. 
3. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele szkoły. 
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4. Stołówka świadczy usługi cateringowe w postaci dwudaniowych obiadów dla sąsiednich 
szkół z terenu Gminy Niemce. 

5. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. 

6. Stołówka jest czynna w dniach zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 
7. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców określi w drodze zarządzenia szczegółowe 

zasady organizacji dożywiania uczniów, w tym zasady ustalania jadłospisów oraz ceny 
jednostkowe posiłków. 

Rozdział 10 
Nauczyciele i pracownicy szkoły 

§ 29 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Na stanowisku nauczycieli zatrudnieni są pracownicy na jednoosobowych                               
lub wieloosobowych stanowiskach prac: 

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

3) psycholog szkolny; 
4) logopeda szkolny, 

5) bibliotekarz; 
6) wychowawca świetlicy; 

7) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 
3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są: 

1) pracownicy administracji, 
2) pracownicy obsługi, 

3) pomoc nauczyciela. 
4. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych określa Dyrektor szkoły. 

§ 30 
1. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  

1) realizowanie zatwierdzonych szkolnych programów nauczania                                                        
na przydzielonych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z obowiązującą podstawą 
programową kształcenia ogólnego;  

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć, imprez                                                   
i wycieczek organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu 
wyznaczonym przez Dyrektora; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn 
trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów                           
w komunikacji; 
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4) prowadzenie zajęć wspierających rozwój ucznia i jego zainteresowań; 

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

6) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach, podejmowanie czynności 
wyjaśniających przyczyny nieobecności; 

7) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 
8) komunikowanie się z rodzicami i wychowawcą w sprawach nauki oraz zachowania 

uczniów; 
9) opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich 

sprzęt i wyposażenie; 
10) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie i aktualizowanie 

wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie                       
w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje 
wspomagające szkołę, 

11)  aktywny udział w działających w szkole zespołach nauczycielskich. 

§ 31 
1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta                  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 
przepisami prawa. 

2. Nauczyciel ma prawo do: 
1) poszanowania jego godności;  

2) nietykalności osobistej; 
3) realizowania zadań statutowych szkoły w poczuciu bezpieczeństwa swej osoby; 

4) doboru form, metod nauczania i wychowania;  
5) wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego programów nauczania 

podręczników, materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych oraz pomocy 
dydaktycznych; 

6) pozyskiwania środków, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w miarę możliwości 
finansowych szkoły; 

7) otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły za pomocą  
e-dziennika. 

§ 32 
1. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej Dyrektor szkoły 

powierza opiekę nad klasą nauczycielowi-wychowawcy. 
2. Zadaniem wychowawcy w szczególności jest: 

1)  sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami; 
2) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego wychowanków; 
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3) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się                  
oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;  

5) we współpracy z rodzicami planowanie i organizacja różnych  form życia klasowego, 
rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski; 

6) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 
uczniowskim oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej; 

7) rozpoznanie i ustalenia potrzeb edukacyjno-wychowawczych powierzonych uczniów; 
8) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla powierzonych uczniów; 

9) współpraca ze szkolnymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc                        
w zakresie potrzeb i trudności w nauce, zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów, potrzeb zdrowotnych; 

10) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu oddziale, w zakresie 
podejmowanych działań wychowawczych oraz edukacyjnych wobec uczniów; 

11) zapoznanie rodziców i uczniów z zapisami Statutu szkoły, w tym z obowiązującymi 
zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

12)  współpraca z rodzicami w zakresie podejmowanych działań wychowawczych; 

13) Informowanie rodziców o wszystkich sprawach dotyczących życia szkolnego ucznia, 
w tym w szczególności o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego 
kary; 

14) Organizowanie zebrań oraz innych form spotkań z rodzicami; 

15) prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, jak: protokoły zespołu 
klasowego, protokoły zespołowych/indywidualnych  spotkań z rodzicami, IPET-y,               
e-dziennik, arkusze ocen, świadectwa zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 33 

1. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku: 
1) złożenia do Dyrektora Szkoły uzasadnionego wniosku przez co najmniej 50% 

rodziców /prawnych opiekunów  uczniów danej klasy; 
2) umotywowanego wniosku nauczyciela wychowawcy. 

2. Decyzję o zmianie wychowawcy każdorazowo podejmuje Dyrektor szkoły. 

§ 34 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
1) prowadzenie zajęć z uczniami wymagającymi wsparcia pedagoga; 

2) kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów na poziomie całej szkoły; 
3) udzielanie nauczycielom i rodzicom pomocy ułatwiającej rozwiązywanie trudności 

wychowawczych ; 
4) współudział w opracowaniu szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego; 
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5) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów sprawiających trudności              
w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 
rówieśniczych oraz rodzinnych; 

7) podejmowanie działań w celu pomocy uczniom wymagających szczególnej opieki                
i pomocy wychowawczej; 

8) podejmowanie działań wychowawczo- profilaktycznych wynikających z Programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców 
i nauczycieli; 

9) współpraca z dyrekcją i innymi nauczycielami w zakresie organizacji egzaminów 
zewnętrznych; 

10) wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie zdolnym, 
odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb; 

11) udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej; 

12) podejmowanie działań w celu przeciwdziałania skrajnym formom niedostosowania 
społecznego dzieci i młodzieży; 

13) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, 
uczniom z rodzin dysfunkcyjnych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających 
szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym; 

14) wnioskowanie do Dyrektora o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych 
środowiskowo lub zagrożonych demoralizacją do odpowiednich sądów dla nieletnich.  

§ 35 
1. Do zadań szkolnego psychologa należy: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących zespołów klasowych                            
oraz podejmowanie działań w celu wspierania procesu wychowawczego; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 
określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców, 
nauczycieli; 

3) prowadzenie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla uczniów 
wymagających wsparcia; 

4) prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, asertywności, integracji                     
dla zespołów klasowych; 

5) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 
wychowawczych, zwłaszcza w zakresie problemów emocjonalnych; 

6) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu 
informacji o uczniu oraz prowadzenie konsultacji w sytuacjach problemowych; 

7) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych na wniosek 
rodzica, wychowawcy, nauczyciela; 
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8) współudział w tworzeniu oraz podejmowanie działań w zakresie szkolnego Programu 
wychowawczo-profilaktycznego; 

9) podejmowanie systemowych działań przeciwdziałających przemocy, cyberprzemocy      
i agresji w szkole; 

10) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 
problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych 
wynikających z potrzeb szkoły; 

11)  wspomaganie w zakresie rozwoju umiejętności wychowawczych rodziców                           
i nauczycieli, przygotowywanie spotkań o charakterze szkoleniowo-doradczym; 

12) udzielanie porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 
konfliktów rodzinnych; 

13) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z 
rówieśnikami i w danym środowisku, 

14) udzielanie porad, pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, zwłaszcza 
występujących w relacji uczeń-nauczyciel; 

15) wspieranie rozwoju uczniów, w tym wybitnie zdolnych, odpowiednio                                 
do rozpoznawanych potrzeb; 

16) pomoc i poradnictwo uczniom wykazujących trudności natury psychologicznej, 
niepełnosprawnym oraz wykazujących dysfunkcje rozwojowe;  

17) zapobieganie zaburzeniom zachowania i zaburzeniom emocjonalnym u uczniów 
poprzez niwelowanie sytuacji traumatycznych i stresogennych wynikłych                             
z niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych, problemów rodzinnych                        
i osobistych; 

18) podejmowanie wśród uczniów działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych;  

19) podejmowanie działań w celu przeciwdziałania skrajnym formom niedostosowania 
społecznego dzieci i młodzieży.  

§ 36 
1. Do zadań szkolnego logopedy należy: 

1)  Diagnoza logopedyczna uczniów, w tym prowadzenie badań przesiewowych                      
w klasach pierwszych;  

2) tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby 
uczniów; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej; 
4) utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci pozostającymi pod opieką 

logopedy w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych; 
5) utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem; 

6) kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy                     
oraz słuchu do odpowiednich specjalistów; 
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7) prowadzenie dokumentacji z przebiegu terapii zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa; 

8) opieka nad gabinetem terapii logopedycznej, dbałość o wysoki standard wyposażenia. 

§ 37 
1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

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

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

3) opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć związanych z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu; 

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

5) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
doradca zawodowy ma obowiązek: 
a) uczestniczenia jako członek zespołu w opracowaniu indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia, 
b) realizowania wspólnie z innymi nauczycielami zintegrowanych działań i zajęć, 

określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 
opracowanym dla ucznia, 

c) prowadzenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęć związanych 
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę                       
i placówkę;  

7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań               
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów    
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 
10) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

11) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, Dyrektor szkoły 

wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego 
zadania, o których mowa w ust. 1.  

§ 38 
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
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1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo                        
w życiu szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

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

b) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
6) udziału w posiedzeniach zespołów wychowawczych; 

7) pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 
wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                      
i wychowawców; 

9) prowadzenia dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Rozdział 11 
Prawa i obowiązki uczniów 

§ 39 
1. Uczniowie mają prawo do: 

1) poszanowania godności i nietykalności osobistej; 
2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

3) zachowania tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego; 
4) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i celami; 

5) uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania                           
i promowania zawartych w szkolnym systemie oceniania; 

6) uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
7) pomocy w nauce oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, 

przedmedycznej i stomatologicznej; 
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8) indywidualnego toku nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

9) uczestniczenia w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach, zgodnie                      
ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

10) swobodnego wyrażania opinii i przekonań dotyczących światopoglądu i religii,                
jeżeli nie narusza to dobra innych osób; 

11) za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego przedstawiania Radzie Pedagogicznej, 
Radzie Rodziców, Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach dotyczących szkoły,             
w tym również spraw własnych i kolegów; 

12) wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz wypoczynku w soboty                        
i niedziele, w okresie ferii i przerw świątecznych; 

13) korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, 
biblioteki, świetlicy i stołówki szkolnej, obiektów sportowych; 

14) korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach 
dotacji budżetowej; 

15) w przypadku trudnej sytuacji materialnej do otrzymania pomocy socjalnej, zgodnie 
z możliwościami szkoły, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 
w organizacjach działających na terenie szkoły; 

17) informacji o przysługujących prawach oraz sposobach postępowania w przypadku 
naruszenia praw ucznia. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) dbać o honor i tradycje szkoły; 
2) dbać o kulturę języka; 

3) przestrzegać postanowień Statutu oraz regulaminów pracowni przedmiotowych, 
obiektów sportowych oraz stołówki; 

4) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 
6) starannie przygotowywać się do zajęć i wykonywać pracę domową; 

7) uzupełniać braki w wiadomościach spowodowane absencją; 
8) korzystać z e-dziennika w zakresie pozyskiwania informacji o osiągnięciach 

edukacyjnych oraz komunikacji z wychowawcą, nauczycielami oraz kolegami z klasy; 
9) szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób; 

10) przestrzegać zasad kultury współżycia, właściwego zachowania w odniesieniu                   
do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

11) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w czasie wyjść                    
poza szkołę oraz zgłaszać zauważone zagrożenia nauczycielom lub dyrekcji szkoły; 

12) przestrzegać zasad higieny osobistej;  
13) wystrzegać się szkodliwych nałogów; 
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14) dbać o mienie szkoły, utrzymywać czystość i porządek w budynku ina terenie szkoły; 

15) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 
16) dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych.  

§ 40 
1. Uczniowie są zobowiązani do noszenia stosownego stroju szkolnego: 

1) codziennego składającego się z obuwia na zmianę z antypoślizgową podeszwą, 
kompletnego nieprowokującego, niekrępujący ruchu, estetycznego, czystego ubioru, 
który powinien zakrywać ramiona, brzuch oraz uda; 

2) przeznaczonego na lekcję wychowania fizycznego składającego się z: koszulki                         
i spodenek lub dresu zmienianego i pranego po każdych zajęciach oraz sportowego 
obuwia z antypoślizgową podeszwą; strój przeznaczony do zajęć w -f nie może być 
noszony na innych lekcjach;  

3) galowego, ubieranego z okazji egzaminów i uroczystości szkolnych, a także podczas 
reprezentowania szkoły na zewnątrz, składającego się: 
a) dla uczennic z: białej bluzki i czarnej/granatowe spódnicy lub czarnej /granatowej 

sukienki, rajstop cielistych/ białych, wizytowych butów na bezpiecznym obcasie; 
b) dla uczniów z: białej koszuli, czarnego/ granatowego krawata, czarnych                            

lub granatowych spodni, ciemnego jednolitego swetra /marynarki, wizytowych 
butów. 

2. W szkole zabrania się uczniom: 
1) noszenia ubrań wierzchnich, które należy pozostawić w szafce uczniowskiej; 

2) noszenia butów, które uczeń nosi na zewnątrz, butów na wysokich obcasach, na 
śliskiej podeszwie; 

3) zakładania kapturów; 
4) noszenia biżuterii, zwłaszcza zwisającej, dużych pierścieni, sygnetów, łańcuchów; 

5) niestosownego makijażu; 
6) noszenia emblematów i treści promujących używki, narkotyki, faszyzm                           

oraz uwłaczających godności osobistej. 

§ 41 

1. Uczniowie mają zakaz korzystania  z telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych, 
m.in   telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

2.   Uczeń może skorzystać z telefonu w razie konieczności nawiązania kontaktu z rodzicami 
i za zgodą nauczyciela.  

 

§ 42 

1. Uczniowie są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych 
dotowanych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz innych zasobów 
bibliotecznych. 
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2. Uczniowie mają obowiązek terminowo zwracać niezniszczone wypożyczone                             
i udostępnione dotowane podręczniki, materiały edukacyjne oraz inne zasoby 
biblioteczne. 

Rozdział 12 
Kary i nagrody 

§ 43 
1. Za bardzo dobre zachowanie i wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i środowiska                 

oraz inne osiągnięcia uczeń może być nagradzany: 
1) pochwałą ustną nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy; 

2) pochwałą ustną Dyrektora;  
3) listem pochwalnym skierowanym do rodziców;  

4) dyplomem uznania, nagrodą rzeczową przyznaną przez Dyrektora;  
5) świadectwem z wyróżnieniem zgodnie z obowiązującym prawem; 

6) nagrodą książkowa za średnią ocen 4,75 i wzorowe zachowanie lub za stuprocentową 
frekwencję; 

7) nominacją do stypendium wójta oraz innych podmiotów zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia oraz innych postanowień Statutu szkoły uczeń 
może być ukarany w następujący sposób: 

1) upomnieniem ustnym otrzymanym w indywidualnej rozmowie z nauczycielem 
przedmiotu lub wychowawcą; 

2) upomnieniem ustnym z wpisem do e-dziennika lub zeszytu ucznia; 
3) upomnieniem Dyrektora z jednoczesnym powiadomieniem rodziców ucznia; 

4) zawieszeniem na wskazany okres prawa do uczestnictwa w imprezach o charakterze 
rekreacyjnym i rozrywkowym, organizowanych przez szkołę; 

5) zawieszeniem na wskazany okres prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
6) przeniesieniem do równoległej klasy w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. 

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, może 
złożyć wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Wychowawca 
informuje pisemnie rodziców ucznia o wszczętej procedurze przeniesienia ucznia do innej 
szkoły za rażące i wielokrotne naruszanie prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności za: 

1) dopuszczanie się kradzieży;  
2) używanie i rozprowadzanie środków odurzających;  

3) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej zagrażającej zdrowiu lub życiu innych; 
4) cyberprzemoc. 
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4. Uczeń ma prawo odwołania się od otrzymanej kary poprzez złożenie pisemnego 
odwołania do Dyrektora. Może to uczynić za pośrednictwem wychowawcy, Samorządu 
Uczniowskiego lub rodzica. 

5. Po rozpatrzeniu odwołania uczeń otrzymuje pisemną decyzję o podtrzymaniu kary lub jej 
anulowaniu. 

Rozdział 13 
Prawa i obowiązki rodziców 

§ 44 
1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo do: 

1) zapoznania się ze Statutem szkoły oraz Programem wychowawczo-profilaktycznym; 
2) zapoznania się z harmonogramem zebrań oraz imprez szkolnych z udziałem rodziców; 

3) uzyskania informacji na temat wewnątrzszkolnych zasad oceniania; 
4) korzystania z e-dziennika w celu uzyskania informacji o ocenach bieżących                            

i klasyfikacyjnych ucznia; 
5) zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o umotywowanie wystawionych ocen; 

6) wglądu do prac klasowych, sprawdzianów; 
7) rzetelnej informacji na temat osiągnięć edukacyjnych oraz sprawowania dziecka; 

8) korzystania ze szkolnej biblioteki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
9) wspomagania wychowawcy w sprawowania opieki nad uczniami w czasie imprez 

szkolnych, wyjazdów i wycieczek; 
10) wnioskowania w sprawach dotyczących własnego dziecka do wychowawcy                     

oraz Dyrektora szkoły; 
11) za pośrednictwem Rady Rodziców wnoszenia do Dyrektora umotywowanych 

wniosków na temat funkcjonowania szkoły;  
12) zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. 

2. Rodzice mają obowiązek: 
1) naprawiać szkody materialne wyrządzone przez dziecko w szkole; 

2) w przypadku zniszczenia przez ucznia dotowanych podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub innych zbiorów bibliotecznych, zgodnie z przepisami prawa zwrócić 
na wskazane konto równowartość szkody; 

3) uczestniczyć w zebraniach klasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem                 
oraz stawić się w szkole na wezwanie wychowawcy lub szkolnego 
pedagoga/psychologa; 

4) współpracować ze szkołą we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem 
obowiązków rodzicielskich/opiekuńczych. 
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§ 45 

1. Powiadamianie rodziców o osiągnięciach ich dzieci odbywa się poprzez: 
1) zebrania ogólne z rodzicami; 

2) konsultacje indywidualne z nauczycielami w czasie zebrań ogólnych                               
lub w uzgodnionym z nauczycielem terminie;  

3) wpisanie uwagi do e-dziennika lub zeszytu ucznia; 
4) kontakt telefoniczny lub za pomocą e-dziennika. 

2. Ramowy harmonogram zebrań z rodzicami przewiduje: 
1) w I semestrze trzy zebrania: 

a) pierwsze we wrześniu, 
b) drugie na miesiąc przed planowanym terminem klasyfikacji śródrocznej, 

c) trzecie w ostatnim tygodniu nauki przed feriami zimowymi. 
2) w II semestrze: 

a) pierwsze na przełomie marca i kwietnia, 
b) drugie na miesiąc przed planowanym terminem klasyfikacji końcoworocznej. 

§ 46 
1. Rodzice mają w szczególności obowiązek w ciągu dwóch tygodni usprawiedliwić 

wszystkie nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych oraz poza lekcyjnych                              
u wychowawcy klasy. 

2. Usprawiedliwienia mogą mieć formę:  
1) ustną: wizyta rodzica/ prawnego opiekuna w szkole lub rozmowa telefoniczna; 

2) pisemną: zaświadczenie lekarskie, wpis w e-dzienniku, na piśmie. 
3. Nieobecności powyżej trzech dni wymagają usprawiedliwienia w formie zaświadczenia 

lekarskiego lub bezpośredniego kontaktu z wychowawcą. 
4. W przypadku przewidywanej dłuższej absencji ucznia w szkole spowodowanej pobytem  

w szpitalu, zwolnieniem lekarskim rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani                      
do przekazania informacji do wychowawcy klasy najpóźniej do trzeciego dnia 
nieobecności. 

5. W uzasadnionych przypadkach, rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani                  
do weryfikacji podpisów na pisemnych usprawiedliwieniach oraz wpisów w e-dzienniku 
w obecności wychowawcy klasy. 

Rozdział 14 
Zasady oceniania i promowania uczniów 

§ 47 
1. Ocenianie szkolne odnosi się do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania. 
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2. Ocenianie szkolne ma na celu:  

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

2) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań oraz pomoc 
uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju; 

3) dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

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

3. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest: 
1) systematycznie i na bieżąco; 

2) w warunkach zapewniających jawność i obiektywność oceny. 
4. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 

1) bieżące /cząstkowe określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia                            
ze zrealizowanej części programu nauczania; 

2) klasyfikacyjne, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych 
w programie nauczania na dany semestr/rok szkolny, które nie mogą być ustalane 
poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej stopni cząstkowych. 

5. Oceny bieżące i klasyfikacyjne w klasach 4-8 szkoły podstawowej ustala się wg 
sześciostopniowej skali ocen. 

6. W przypadku ocen bieżących dopuszcza się możliwość stosowania znaków „+” i „–”  
przy oznaczeniach cyfrowych.  

7. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie semestralne oraz końcoworoczne przeprowadzane 
jest w formie opisowej. 

8. W edukacji wczesnoszkolnej w ramach oceniania bieżącego są stosowane oceny 
cząstkowe według sześciostopniowej skali ocen oraz ocenianie motywujące. 

9. O wymaganiach edukacyjnych oraz formach sprawdzania i oceniania wiedzy  
i umiejętności, nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców na początku roku szkolnego. 

10. Oceny są wystawiane w e-dzienniku. 

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
12. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania ucznia – wychowawca klasy. 
13. Ocena ustalona przez nauczyciela i ocena z zachowania ucznia ustalona                                       

przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 
14. Pisemne prace są udostępniane uczniowi do wglądu w czasie poprawy.  

15. Na prośbę rodziców, nauczyciel przedmiotu udostępnia do wglądu prace uczniów. 
16. Nauczyciel, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej, ma obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 
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17. Nauczyciel, ustalając ocenę z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, 
powinien w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                                 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

18. Uczeń może być zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego i drugiego języka obcego  
na podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

19. Decyzję o zwolnieniu z tych zajęć na czas określony w opinii wydaje Dyrektor.                
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony”.  

§ 48 

1. W klasach 1-3 ocenianie przeprowadzane jest w formie opisowej polegającej                        
na określeniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 

1) wypowiadania się, 
2) czytania, 

3) pisania, 
4) dostrzegania, rozpatrywania i rozumienia zjawisk przyrodniczych, 

5) posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi, 
6) stosowania technik pracy plastycznej i technicznej, 

7) umiejętności i sprawności ruchowych oraz muzycznych. 
2. Nauczyciel określa dla danej klasy szczegółowe osiągnięcia w każdym zakresie. 

3. W ramach oceniania bieżącego nauczyciel odnotowuje poziom szczegółowych osiągnięć 
ucznia w skali przyjętej przez siebie. Dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych według 
sześciostopniowej skali ocen. 

4. Ocena z obowiązującego języka obcego oraz z religii/etyki zapisywana jest cyfrowo 
według sześciostopniowej skali ocen. 

5. Ocena klasyfikacyjna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć i postępów ucznia 
w zakresach wskazanych w Statucie szkoły. 

6. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a ocenę zachowania ucznia – wychowawca klasy. 

7. Ocena ustalona przez nauczyciela i ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę 
nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

§ 49 

1. W klasach 4-8 ustala się następujące ogólne kryteria stopni szkolnych: 
1) na ocenę celującą uczeń: 

a) w bardzo wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swą wiedzę 
o wiadomości w znacznym stopniu wykraczające poza program danej klasy, 

b) formułuje oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizuje i selekcjonuje 
nabywaną wiedzę, 

c) z własnej inicjatywy sporządza materiały pomocne w prowadzeniu lekcji, 
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d) z powodzeniem bierze udział w konkursach, 

e) prowadzi własne prace badawcze pod kierunkiem nauczyciela, 
2) na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

a) w wysokim stopniu opanował treści programowe,  
b) samodzielnie interpretuje i wyjaśnia fakty i zjawiska, tworzy uogólnienia                           

i wnioski, 
c) potrafi bronić swych poglądów, a także dochodzić do porozumienia w kwestiach 

spornych, 
d) wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia, 

3) na ocenę dobrą uczeń: 
a) opanował treści konieczne, podstawowe i rozszerzające, 

b) samodzielnie pracuje z podręcznikiem, materiałem źródłowym, 
c) ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu, 

d) rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod                              
oraz różnorodnych źródeł informacji, 

e) bierze aktywny udział w zajęciach, sprawnie pracuje w grupie, 
4) na ocenę dostateczną uczeń: 

a) opanował treści konieczne i podstawowe, 
b) rozumie treści określone programem nauczania, 

c) z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy, 
d) analizuje podstawowe zależności, 

e) próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko, 
f) wykazuje aktywność w czasie lekcji, 

g) współpracuje z grupą w realizacji zadania, 
5) na ocenę dopuszczającą uczeń: 

a) opanował treści konieczne, przewidziane w podstawach programowych 
b) przy pomocy nauczyciela wyjaśnia proste pojęcia, 

c) przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości, 
d) podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i współpracuje z nim, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował treści koniecznych, przewidzianych w podstawach programowych, 

b) nie włącza się w realizację zadań i przeszkadza innym w pracy, 
c) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi opisać sytuacji problemowych, 

zastosować wiedzy w praktyce, nie zna podstawowych pojęć. 
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§ 50 

1. Zasady oceniania i poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych 
zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości na początku roku szkolnego                   
z uwzględnieniem poniższych warunków: 
1) poprawa odbywa się podczas lekcji lub po zajęciach lekcyjnych w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem; 
2) w przypadku jedno /dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany                 

na kolejne zajęcia z danych zajęć edukacyjnych; 
3) w przypadku dłuższej nieobecności uczeń powinien uzgodnić z nauczycielem termin 

opanowania zaległych wiadomości lub pisemnego sprawdzianu, pracy klasowej. 

§ 51 

1. Nauczyciele oceniają wszystkie rodzaje aktywności ucznia: 
1) prace pisemne: sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, 

2) wypowiedzi ustne ucznia, 
3) ćwiczenia i zadania praktyczne, 

4) pracę ucznia na lekcji, 
5) prace domowe, 

6) prace dodatkowe. 
2. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia oraz ich częstotliwość dostosowane są do specyfiki 

przedmiotu. 
3. Rodzaje prac pisemnych: 

1) kartkówka, dyktando z bieżącego materiału bez zapowiedzi, bez ograniczenia ilości             
w ciągu dnia; 

2) sprawdzian, praca klasowa obejmujący określoną partię materiału – czas trwania              
1-2 godziny lekcyjne, zapowiedziany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, 
potwierdzony wpisem w e-dzienniku; 

3) inne prace pisemne wynikające ze specyfiki przedmiotu – czas trwania do 45 min., 
zapowiedziane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzone wpisem                 
w e-dzienniku. 

4. Zasady przeprowadzania prac pisemnych: 
1) w ciągu tygodnia mogą odbyć się najwyżej trzy prace klasowe /sprawdziany w danej 

klasie i tylko jedna danego dnia; 
2) na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin pracy klasowej/sprawdzianu,                 

z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu terminu nie obowiązuje zapis z pkt. 1; 
3) sprawdzone prace pisemne powinny być oddane i omówione w ciągu 2 tygodni              

od ich przeprowadzenia; 
4) uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu /pracy klasowej, z której uzyskał ocenę 

niedostateczną, w ustalonym z nauczycielem terminie. 
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§ 52 

1. Uczniowi przysługuje prawo nieprzygotowania się do zajęć: 
1) wskutek ważnych wypadków losowych; 

2) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych; 
3) przez 5 dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska. 

2. Uczeń ma obowiązek zgłosić fakt nieprzygotowania do zajęć na początku lekcji. 
3. Termin oraz sposób nadrobienia zaległości uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu. 

§ 53 
1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę: 

1) samoocenę ucznia; 
2) opinię zespołu klasowego; 

3) opinie nauczycieli, w szczególności uczących w danym oddziale; 
4) opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

5) pochwały i uwagi odnotowane w e-dzienniku. 
2. Ocena z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

3. W klasach 1-3 szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową. 
4. Ocena śródroczna i końcoworoczna zachowania uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej 

ustalana jest punktowo wyrażona według następującej skali:  
1) wzorowe: 105-95 pkt., bardzo dobre:94- 81 pkt., dobre: 80 - 65 pkt., poprawne: 64 

-49 pkt., nieodpowiednie: 48-35 pkt., naganne: 34-0 pkt.; 
2) każde z pożądanych zachowań jest punktowane w skali 3-0 /zawsze – 3pkt.,często –             

2 pkt., czasami – 1 pkt., nigdy – 0 pkt. 

§ 54 

1. Ocena z zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia:  

a) systematycznie odrabia prace domowe,  
b) aktywnie pracuje na lekcji zgodnie z ustalonymi zasadami,  

c) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych, 
d) systematycznie usprawiedliwia nieobecności, 

e) korzysta z telefonów komórkowych/smartfonów, tabletów zgodnie ze Statutem 
szkoły, 

f) ubiera strój zgodny ze Statutem szkoły;  
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 
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a) szanuje pracę własną oraz innych, 

b) okazuje szacunek innym osobom bez względu na status materialny, religię              
czy poglądy, 

c) uczestniczy w pracach pozalekcyjnych na rzecz klasy i szkoły, 
d) dba o czystość w budynku szkoły oraz w jego otoczeniu, 

e) dba o sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, podręczniki dotowane i materiały 
dydaktyczne oraz inne zasoby biblioteczne; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 
a) szanuje symbole narodowe, 

b) bierze udział w planowaniu i przygotowaniu tradycyjnych imprez szkolnych, 
gazetek, 

c) zakłada strój galowy zgodnie z postanowieniami Statutu szkoły, 
d) godnie reprezentuje szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 
a) nie używa wulgaryzmów, 

b) używa zwrotów grzecznościowych, 
c) stale podnosi swoją sprawność w zakresie kultury języka i komunikacji werbalnej, 

5) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
a) kulturalnie zachowuje się w czasie wycieczek, rajdów, biwaków, imprez 

szkolnych oraz pozaszkolnych, 
b) ustępuje miejsca kobietom oraz osobom starszym w miejscach publicznych, 

c) nie przepycha się w kolejkach, 
d) kulturalnie spożywa posiłki w szkolnej stołówce, 

e) w czasie trwania lekcji nie prowadzi głośnych rozmów pod salami lekcyjnymi/          
na holu szkoły; 

6) okazywanie szacunku innym osobom:  
a) życzliwie i z szacunkiem traktuje starszych i młodszych kolegów, pracowników 

szkoły oraz rodziców, 
b) wykonuje polecenia wszystkich pracowników szkoły, 

c) unika kłótni, bójek, 
d) nie odmawia pomocy, 

7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
a) przestrzega zasad bhp, 

b) zgłasza występujące w szkole i poza nią zagrożenia, 
c) korzysta z boisk szkolnych, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wyłącznie pod 

kierownictwem nauczyciela lub opiekuna grupy, 
d) nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, 



 
36 

 

e) używa sprzętu i pomocy dydaktycznych zgodnie z przeznaczeniem i pod 
kierunkiem nauczyciela, 

f) w oczekiwaniu na lekcje przebywa w miejscu wyznaczonym: biblioteka/szkolna 
świetlica, 

g) nie opuszcza budynku ani terenu szkoły aż do zakończenia planowych zajęć 
lekcyjnych, 

h) dba o własne zdrowie i kolegów/koleżanek, nie używa i nie promuje: używek, 
alkoholu, papierosów/e-papierosów, narkotyków, gier komputerowych 
niedostosowanych do wieku. 

§ 55 
1. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, któremu udowodniono: 

1) rozprowadzanie, używanie, nakłanianie do narkotyków, środków psychoaktywnych, 
alkoholu i papierosów/e-papierosów; 

2) kradzież, zastraszanie, wymuszenia, agresję psychiczną; 
3) celowe agresywne pobicie; 

4) cyberprzemoc; 
5) celową dewastację mienia społecznego, przypadki wandalizmu; 

6) inne działania ścigane prawnie. 
2. O wystąpieniu ww. zdarzeń wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami wychowawca 

klasy zawiadamia Dyrektora oraz rodziców ucznia.  
3. Uczeń, który zmienił postępowanie i wykazał poprawę może mieć podwyższoną ocenę, 

nie wyżej jednak niż do poprawnej 

§ 56 

1. Na 4 tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawcy klas informują uczniów oraz rodziców               
o przewidywanych ocenach końcoworocznych, w szczególności o ocenach 
niedostatecznych i nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania, w formie pisemnej 
lub za pomocą e-dziennika. 

§ 57 

1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz tryb odwoławczy odbywa się na warunkach              
i zasadach zawartych w odrębnych przepisach. 

§ 58 
1. Na zakończenie szkoły podstawowej uczniowie klas 8 piszą egzamin na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami 
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Rozdział 15 
Przepisy końcowe 

§ 59 

1. W celu zapoznania społeczności szkolnej z postanowieniami Statutu: 
1) wychowawca klasy omawia z uczniami na godzinie wychowawczej poszczególne 

zapisy Statutu, uwzględniając możliwości percepcyjne uczniów; 
2) wychowawca na zebraniu klasowym przedstawia rodzicom zapisy Statutu                     

oraz informuje o miejscu jego udostępnienia;  
3) nauczyciele i inni pracownicy szkoły samodzielnie zapoznają się ze Statutem szkoły. 

2. Statut znajduje się u Dyrektora, wicedyrektorów oraz przewodniczącego Rady Rodziców. 
Kopie Statutu udostępniane są w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

3. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 
uczniów, rodziców /prawnych opiekunów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 60 
1. Ostatecznej interpretacji zapisów Statutu dokonuje Dyrektor. 

2. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, czyli z dniem 20. listopada 2017 roku, a traci 

moc Statut Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. 

 

Rozdział 16 
Klasy gimnazjalne 

§ 61 
1. W okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019 r. w Szkole Podstawowej funkcjonują 

także klasy gimnazjalne i stanowią one integralną część szkoły określonej niniejszym 
statutem w § 1. 

2. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają ze wszystkich obiektów szkolnych                          
i ich wyposażenia, wymienionych w§ 3 pkt.5. 

3. Klasy gimnazjalne realizują cele i zadania określone w podstawie programowej 
gimnazjum, uwzględniając programy zatwierdzone w szkolnym zestawie programów   
oraz Programie wychowawczo- profilaktycznym. 

4. Do uczniów klas gimnazjalnych mają zastosowanie przepisy Rozdziału 11 Prawa                      
i obowiązki ucznia, a także Rozdziału 12 Kary i nagrody. 

5. Do oceniania uczniów klas gimnazjalnych zastosowanie mają przepisy Rozdziału 14 
Zasady oceniania i promowania uczniów. 

6. Uczniowie klas gimnazjalnych mają obowiązek uczestniczenia w realizacji projektu 
edukacyjnego zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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7. Uczniowie klas gimnazjalnych wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego szkoły                
na zasadach określonych w Rozdziale 3 Organa Szkoły § 19. 

8. Rodzice uczniów klas gimnazjalnych wchodzą w skład Rady Rodziców szkoły                      
na zasadach określonych w Rozdziale 3 Organa Szkoły § 18. 

9. Klasy gimnazjalne kontynuują tradycje Gimnazjum nr 1 w Niemcach do czasu 
zakończenia kształcenia w tych klasach.  

10. Dokumentacja pedagogiczna klas gimnazjalnych jest prowadzona i przechowywana                 
na dotychczasowych zasadach do zakończenia kształcenia w tych klasach. 

 
§ 62 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 
humanistycznych; 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- 
przyrodniczych; 

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 
2. Treści egzaminu ustalone są zgodnie z wymaganiami będącymi podstawą                               

do przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole, określonych w odrębnych 
przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”. 

3. Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy. 
4. Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określa Centralna Komisja 

Egzaminacyjna. 
5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników 

egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 


