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STATUT     
Szkoły Podstawowej w Stankowicach 

 

 

ROZDZIAŁ I  

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę :  

Szkoła Podstawowa w Stankowicach 
2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.  

3. Siedzibą szkoły jest budynek nr 97 w Stankowicach.  

4. Szkoła Podstawowa w Stankowicach, zwana dalej: „szkołą”,  jest szkołą publiczną. 

5. Obwód szkolny jest zgodny z Uchwałą  Nr XXX/233/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. 

Rady Miejskiej w Leśnej, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów. 

6. Do szkoły uczęszczają dzieci z terenu 6 miejscowości: Bartoszówka, Stankowice, Sucha, 

Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok. 

7. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „dzieciach”, „uczniach”, to określenia                        

te odnoszą się - w odpowiednim kontekście – do dzieci uczęszczających  do klas I-III 

oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stankowicach. 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi 

Aktywnej – NIWA”; z siedzibą w: Stankowice nr 54; 59-820 Leśna, posiadające                      

nr KRS: 0000258392; Regon: 020417954 oraz NIP: 6131572036. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty              

we Wrocławiu. 

§ 3 

1. Czas trwania kształcenia w szkole wynosi 3 lata: klasy I-III (następne 3 lata: kl. IV-VI   

w Szkole Podstawowej w Smolniku).  

2. W klasach I - III prowadzone jest nauczanie zintegrowane.  

3. Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe dla dzieci dojeżdżających. 

4. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny, który skupia dzieci w wieku od 3-go do 6-go roku 

życia. 

5. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna i pracownia multimedialna. 

6. Szkoła posiada pracownię komputerową. 

ROZDZIAŁ II  

Cele i zadania szkoły 

§ 4 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą o systemie 

oświaty” oraz przepisach wydanych na jej podstawie.  

2. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną 

respektując chrześcijański system wartości.  

3. Szkoła w szczególności :  

1) zapewnia realizację podstaw programowych poprzez odpowiedni dobór                                                                                             

programów nauczania; 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia I etapu 

edukacyjnego; 
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3) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby; 

4) organizuje koła zainteresowań w miarę uzyskanych na ten cel środków 

przydzielonych przez organ prowadzący lub nieodpłatnie z inicjatywy 

zainteresowanych nauczycieli; 

5) zapewnia uczniom i rodzicom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez 

współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaniu; 

6) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej                         

i religijnej;  

7) zapewnia podtrzymanie kultury i tradycji regionalnej;  

8) organizuje - na życzenie rodziców - naukę religii uznając ich prawo do wychowania 

dzieci w duchu chrześcijańskim; 

9) organizuje opiekę uczniom nie uczęszczającym w zajęciach religii respektując                     

– w myśl tolerancji – prawo rodziców do wychowania swoich dzieci według zasad 

wyznawanego światopoglądu; 

10)  zapewnia w miarę potrzeby - kształcenie indywidualne; 

11)  organizuje zajęcia terapii pedagogicznej, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną               

na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

12) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 

13) dysponuje – w całości ogrodzonym – terenem szkolnym – tzw. placem zabaw, 

zapewniając bezpieczeństwo dzieciom podczas przerw i zajęć ruchowych. 

Szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw – określa Regulamin korzystania                    

z przyszkolnego placu zabaw; 

14) zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje co regulują odrębne 

przepisy.  

§ 5 

1. W obszarze działalności dydaktycznej szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, 

kształcąc u uczniów umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy.  

2. Działalność dydaktyczną szkoły obejmuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania.  

3. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza do użytku szkolnego Dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

§ 6 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  

2. Podstawą pracy wychowawczej jest Program Wychowawczy Szkoły, który opisuje                         

w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym.  

3. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

4. Realizatorami programu wychowawczego są nauczyciele, dzieci i rodzice.  

5. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności :  

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań szkoły;  

2) upowszechnia zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości                           

i wolności; 

3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym); 

4) dba o rozwój osobowy uczniów w każdym wymiarze;  

5) uczy szacunku dla dobra wspólnego;  

6) uczy szacunku dla pracy;  

7) kształtuje zachowania proekologiczne i prozdrowotne;  

8) wdraża do dyscypliny i punktualności,  

9) uczy szacunku dla drugiego człowieka.  

 



STATUT    Szkoły Podstawowej w Stankowicach     Strona 3 

§ 7 

1. Szkoła wypełnia swe zadania opiekuńcze odpowiednio do potrzeb i posiadanych 

możliwości.  

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na :  

1) ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa                         

i higieny;  

2) organizowania uczniom pomocy finansowej doraźnej lub stałej.  

§ 8 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują :  

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych                              

– nauczyciele prowadzący dane zajęcia (nauczyciele zobowiązani są do 

poinformowania Dyrektora szkoły o wyjściu na zajęcia poza teren szkoły); 

2)  w czasie przerw organizowanych w trakcie zajęć edukacyjnych – nauczyciele 

ustalający przerwę; 

3) przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu i po ich zakończeniu – nauczyciele pełniący 

dyżur; 

4) w oddziale przedszkolnym – nauczyciel prowadzący ten oddział; 

5) w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę – nauczyciele i opiekunowie 

wyznaczeni przez organizatora wycieczki, w ilości zgodnej z przepisami dotyczącymi 

organizacji wycieczki; każdy uczestnik wycieczki organizowanej poza teren 

środowiska musi mieć pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w wycieczce. 

Szczegółowe zasady określające sposób sprawowania opieki nad dziećmi podczas 

wycieczki określa Regulamin Wycieczek Szkolnych. 

2. Opiekę na uczniami dojeżdżającymi sprawują: 

1) rodzice – rano, w drodze z domu dziecka do przystanku autobusowego oraz  po 

zajęciach w drodze od przystanku autobusowego do domu dziecka: 

2) opiekun autobusu szkolnego – w trakcie przejazdu dzieci autobusem szkolnym 

podczas wsiadania i wysiadania z autobusu; 

3) nauczyciele dyżurujący -  

a) rano – od momentu przyjazdu dziecka do czasu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, 

b) po zajęciach – od momentu zakończenia zajęć do czasu odjazdu autobusu 

szkolnego. 

3. Dzieciom dochodzącym do szkoły – w tym dzieciom z oddziału przedszkolnego 

bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz w drodze powrotnej zapewniają rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

4. Szczegółowe zasady określające sposób sprawowania opieki nad dziećmi dojeżdżającymi 

i dochodzącymi do szkoły określa odrębny Regulamin. 

5. Uczniowie o specjalistycznych potrzebach np.: z zaburzeniami rozwojowymi, 

uszkodzeniami narządów i ruchu, słuchu i wzroku są od chwili przybycia do szkoły pod 

stałą opieką nauczyciela (uczącego, dyżurującego). Przyprowadzają ich do szkoły                              

i odprowadzają do domu rodzice, opiekunowie lub inne osoby dorosłe na pisemną zgodę 

rodziców. 

§ 9 

1. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 

materialna, szkoła zapewnia tę pomoc w miarę możliwości,  w następujący sposób :  

1) zgłaszając wniosek o przyznanie pomocy ze środków Rady Rodziców;  

2) zgłaszając wniosek do właściwego miejscowo MOPS, o udzielenie takiej pomocy.  

2. Sytuację materialną rozeznaje i stara się o pomoc wychowawca.  
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§ 10 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                 

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym dalej wychowawcą.  

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

prowadzi oddział, powierzony jego opiece, przez cały okres nauczania obejmujący klasy 

I - III.  

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor szkoły.  

4. Zmiany na stanowisku wychowawcy może dokonać Dyrektor szkoły:  

1) z urzędu,  

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,  

3) na pisemny wniosek co najmniej połowy liczby rodziców uczniów danego oddziału.  

5. Wniosek rodziców o zmianę wychowawcy powinien być umotywowany.  

6. Przewiduje się następujący tryb rozpatrywania wniosku :  

1) rozmowa pojednawcza Dyrektora i zainteresowanymi,  

2) w przypadku braku porozumienia sprawa jest rozpatrywana na forum Rady 

Pedagogicznej z udziałem wnioskodawców, wychowawcy oraz przedstawiciela Rady 

Rodziców,  

3) Rada Pedagogiczna, po wysłuchaniu obu stron, wyraża swoją opinię,  

4) decyzję podejmuje Dyrektor szkoły,  

5) od decyzji Dyrektora szkoły przewiduje się tryb odwołania zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

7. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.  

 

§ 11 

1. Szkoła prowadzi działalność profilaktyczną.  

2. Celem tej działalności jest:  

1) rozpoznanie zagrożeń;  

2) prowadzenie działań eliminujących występowania zagrożeń; 

3) zapobieganie występowaniu zagrożeń; 

4) uczenie umiejętności reagowania na nie.  

3. Działalność profilaktyczna szkoły prowadzana jest we współpracy z:  

1) rodzicami uczniów,  

2) pielęgniarką szkolną,  

3) policjantem,  

4) strażą pożarną, 

5) Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, 

6) Parafią Rzymsko-Katolicką.  

4. Działalność profilaktyczna szkoły objęta jest Programem  profilaktyki, który ma  na celu 

dostarczanie obiektywnych informacji o zagrożeniach towarzyszących współczesnemu 

człowiekowi (w tym zażywaniu substancji psychoaktywnych), kształtowaniu  

umiejętności skutecznego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz wskazanie 

pozytywnych wartości i celów w życiu. Powyższe cele realizowane są poprzez: 

a) prowadzenie zajęć według programów o tematyce profilaktycznej; 

b) organizowanie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za profilaktykę (policjant, lekarz, 

pielęgniarka, pedagog, psycholog, itp.); 

c) prowadzenie apeli o tematyce profilaktycznej; 

d) uświadamianie rodziców o zagrożeniach wynikających z narkomanii, alkoholizmu, 

palenia nikotyny, patologii związanej z kradzieżami, rozbojami itp. i współdziałanie                 

z nimi (pogadanki, referaty, spotkania z osobami odpowiedzialnymi za profilaktykę, 

wyświetlanie filmów); 
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e) symulowanie sytuacji sprawiających zagrożenie (drama); 

f) organizowanie konkursów, wycieczek, zabaw propagujących zdrowy tryb życia                           

i przeciwdziałających uzależnieniom. 

g) stałe umieszczanie informacji związanej z profilaktyką na tablicy informacyjnej 

(korytarz w budynku szkoły) i w gazetce szkolnej. 

 

ROZDZIAŁ III  

Organy szkoły 

§ 12 

1. Organami szkoły są :  

1) Dyrektor szkoły,  

2) Rada Pedagogiczna,  

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców.   

§ 13 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą. Współpraca ta polega na: 

1) wspólnej realizacji celów i zadań szkoły, 

2) wzajemnym współdziałaniu finansowo – gospodarczym.  

2. Współdziałanie organów szkoły odbywa się według następujących zasad:  

1) każdy organ szkoły planuje swoją działalność  na rok szkolny. Dokumenty te 

przekazywane są Dyrektorowi szkoły i udostępniane każdemu organowi szkoły, 

2) każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów 

szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 

kompetencji organu uprawnionego; 

3) organy szkoły mogą  zapraszać, na swoje planowane lub doraźne zebranie, 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji  i poglądów; 

4) uchwały organów szkoły podaje się do wiadomości w szkole. 

3. Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły:  

1) spory  kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga Komisja Statutowa,                 

w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu;  

2) Komisja Statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków; 

3) rozstrzygnięcia Komisji Statutowej są ostateczne; 

4) sprawy pod obrady Komisji Statutowej wnoszone są w formie pisemnej do 

Dyrektora szkoły, w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono; 

5) organ, którego winę Komisja Statutowa ustaliła, musi naprawić skutki swego 

działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję; 

6) rozstrzygnięcie Komisji Statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości                       

w szkole.  

§ 14 

1. Szkołą kieruje Dyrektor.  

2. Stanowisko Dyrektora powierza i ze stanowiska Dyrektora odwołuje organ prowadzący 

szkołę.  

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 określają odrębne przepisy.  

§ 15 

1. Do zadań Dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie                                     

i nadzorowanie pracy szkoły.  

2. Dyrektor w szczególności :  

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;  



STATUT    Szkoły Podstawowej w Stankowicach     Strona 6 

2) zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań szkoły;  

3) kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i stosunki 

pracownicze; 

4) współdziała z organem prowadzącym w zakresie zadań wymagających tego 

współdziałania  a ponadto realizuje jej zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie o systemie oświaty;  

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

6) organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej;  

7) współdziała ze szkołami wyższymi umożliwiając osobom przygotowującym się do 

zawodu nauczyciela odbycie praktyki zawodowej.  

§ 16 

1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością szkoły do kompetencji 

Dyrektora szkoły należy :  

1) przedkładanie do zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia Radzie 

Pedagogicznej, projektów planów pracy szkoły oraz kierowanie ich realizacją;  

2) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia 

projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;  

3) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji                           

i promocji uczniów;  

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących;  

5) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa;  

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych 

 w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć 

prowadzonych przez nauczyciela, prowadzenie dokumentacji hospitacji; 

7) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły oraz 

przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów; 

8) kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie 

szkoły;  

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym;  

10) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych 

przepisach;  

11) dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania.  

2. W zakresie spraw organizacyjnych do kompetencji Dyrektora szkoły należy:  

1) ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym 

zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

2) przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, prac i zajęć,                         

o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.  

3. W zakresie spraw finansowych do kompetencji dyrektora szkoły należy:  

1) opracowanie planu finansowego szkoły;  

2) realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających 

zasady gospodarki finansowej szkół;  

3) przedstawienie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.  

4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych i biurowych do kompetencji Dyrektora 
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szkoły należy :  

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;  

2) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

3) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły; 

4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych; 

5) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych,  

6) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego zgodnie  z odrębnymi 

przepisami.  

5. W zakresie spraw porządkowych i bhp do kompetencji Dyrektora szkoły należy :  

1) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie 

zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej 

samoobrony;  

2) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego                         

w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły.  

§ 17 

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

i pracowników nie będących nauczycielami.  

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor szkoły, w szczególności:  

1) załatwia sprawy osobowe pracowników szkoły;  

2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami 

kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;  

3) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników; 

4) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wyznacza kary porządkowe pracownikom 

szkoły;  

5) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników szkoły.  

3. Dyrektor szkoły współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi        

w szkole, w zakresie przewidywanym odrębnymi przepisami, a w szczególności:  

1) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły;  

2) ustala zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia 

procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego;  

3) ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły, 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;  

4) ustala plan urlopów pracowników szkoły.  

4. Dyrektor szkoły administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (jeżeli 

szkoła taki fundusz posiada), zgodnie z ustalonym regulaminem.  

§ 18 

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców, samorządem uczniowskim.  

2. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy        w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informację o działalności szkoły.  

3. Radzie rodziców dyrektor udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły.  

§ 19 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele naszej szkoły. W zebraniach 

Rady mogą brać udział goście zaproszeni przez przewodniczącego Rady, za zgodą lub  
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na wniosek Rady Pedagogicznej. Osoby zaproszone nie decydują lecz występują                       

z głosem doradczym. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.  

4. Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                          

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji  i promocji 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego organu prowadzącego szkołę lub                      

na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie 

z regulaminem Rady. 

6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym (półrocze i koniec roku szkolnego), ogólne wnioski wynikające                                 

ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności szkoły. 

§ 20 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :  

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły po uprzednim zaopiniowaniu go przez Radę 

Rodziców;  

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                     

w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia uczniów do innej klasy lub szkoły;  

6) uchwalenie i nowelizacja regulaminu swojej działalności;  

7) uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

8) uchwalenie programu wychowawczego szkoły; 

9) uchwalenie programu profilaktycznego; 

10) uchwalenie wniosków w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz 

udzielania kar; 

11) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych nieobecności. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :  

1) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;  

2) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwołanie z tych 

stanowisk (dyrektor społeczny); 

3) organizację szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                           

i pozalekcyjnych; 

4) projekt planu finansowego szkoły,  

5) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych 

wyróżnień;  

6) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                        

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

7) szkolny zestaw programów nauczania.  

3. Dyrektor szkoły może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii            

w każdej innej sprawie.  

4. Rada Pedagogiczna ponadto:  

1) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie Dyrektora 

szkoły  lub do Dyrektora o odwołanie innego nauczyciela zajmującego stanowisko 
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kierownicze w szkole a o wyniku postępowania wyjaśniającego powinna być 

powiadomiona przez organ rozpatrujący wniosek w ciągu 14 dni od daty dostarczenia 

wniosku;  

2) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.  

§ 21 

1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły. 

2. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1 Rada Pedagogiczna w szczególności:  

1) uchwala i nowelizuje statut szkoły;  

2) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia statutu 

dla niektórych jego postanowień.  

§ 22 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych, zwykle większością 

głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.  

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

3. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, zwany Regulaminem Rady 

Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

§ 23 

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 swojej działalności, zwany Regulaminem Rady 

Rodziców , który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 

§ 24 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także 

wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. 

2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 

3. Zadaniem Rady Rodziców jest: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły;  

2) gromadzenie niezbędnych funduszy do wspierania działalności szkoły, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły poprzez: 

- zapoznanie z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły                  

i klasy, 

- udzielenie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów 

lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

- udostępnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz programu 

wychowawczego szkoły, 

- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły. 

 

§ 25 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin, 

zwany Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów                      

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

3. W/w regulamin nie może być sprzeczny ze statutem  szkoły.  
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§ 26 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów                          

i reprezentuje społeczność uczniowską na zewnątrz.  

2. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu 

uczniowskiego.  

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

szkoły wnioski i opinie, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw 

uczniów takich jak:  

1) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych             

w szkole programów nauczania oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

ucznia; 

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

3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

6) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski ponadto :  

1) może wyrażać opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela wg zasad określonych                     

w Regulaminie samorządu,  

2) wyraża opinię na temat programu wychowawczego szkoły.  

 

ROZDZIAŁ IV  

Organizacja szkoły 

§ 27 

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

szkolny.  

2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy  o organizacji roku szkolnego.  

§ 28 

1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:  

1) arkusz organizacji szkoły,  

2) tygodniowy rozkład zajęć,  

3) plan pracy szkoły,  

4) szkolny plan nauczania (ustalony na podstawie ramowego planu nauczania 

określonego odrębnymi przepisami).  

§ 29 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, w oparciu                       

o szkolny plan nauczania.  

2. Arkusz organizacji określa:  

1) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) ogólną liczbę godzin obowiązkowych; 

3) ogólną liczbę godzin do dyspozycji dyrektora; 

4) ogólną liczbę godzin pozalekcyjnych.  

3. Godziny do dyspozycji Dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na: 
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1) zwiększenie liczby obowiązkowych godzin zajęć edukacyjnych; 

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym na nauczanie języka obcego; 

3)  zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb                                 

i zainteresowań. 

4. W szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez 

Dyrektora szkoły. 

5. Arkusz organizacyjny szkoły opracowuje Dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia każdego 

roku, a zatwierdza organ prowadzący, w terminie do dnia 30 maja danego roku.  

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w arkuszu 

organizacyjnym w formie aneksu, za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

§ 30 

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, Dyrektor szkoły ustala 

tygodniowy rozkład zajęć.  

2. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.  

3. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych, obowiązkowych                                         

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych (w tym przydział godzin do dyspozycji 

Dyrektora szkoły). 

§ 31 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest klasa.  

2. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania 

przedszkolnego.  

3. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać - za zgodą Dyrektora - dzieci od 3-go                

do 6-go roku życia, tworząc  jedną grupę przedszkolną. 

 

§ 32 

1. Liczba uczniów w klasach I-III nie powinna przekraczać 26. W przypadku zaistnienia  

wyjątkowo trudnych warunków demograficznych, geograficznych, kadrowych                                 

i lokalnych, organizuje się nauczanie w klasach łączonych. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. 

3. Nauczanie jest zintegrowane – nie wyodrębnia się żadnych przedmiotów. 

4. Nauczyciel, w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć, ustala szczegółowy plan zajęć dla 

prowadzonego przez siebie oddziału. Organizuje czas zajęć i przerw stosownie                             

do aktywności uczniów:  

1) czas jednego zajęcia w klasach I-III nie może przekraczać 60 minut i nie powinien 

być krótszy od 30 minut; 

2) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

5. Zajęcia w klasach I-III rozpoczynają się o godzinie 8
00

. 

6. Zajęcia w oddziale przedszkolnym rozpoczynają się o godzinie 7
30.

 

7. W oddziale przedszkolnym, praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona 

jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 

8. Czas trwania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dodatkowo,                                 

w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć 

rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci                           

i wynosić: 

           1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut, 

           2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

9.  W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych                

w odrębnych przepisach. 
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10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają 

odrębne przepisy. 

11. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący. 

12. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustalany jest przez Organ prowadzący                  

na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej szkoły, z zastrzeżeniem, iż czas 

przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,                       

nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.  

13. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustalane są przez Organ prowadzący        

na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej szkoły.  

12. Pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym jest nieodpłatny. 

13. Do zakresu zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy rzetelne realizowanie 

podstawowych funkcji oddziału przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą                                  

i dydaktyczną , a w szczególności nauczyciel winien: 

1) respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka wobec 

każdego dziecka bez jakichkolwiek dyskryminacji; 

2) tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć dzieci zasad warunkujących jego 

bezpieczeństwo; 

3) wychowywać dzieci w duchu tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości 

społecznej, poszanowania pracy i wytworów pracy; 

4) organizować współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych poprzez: 

a)     zebrania grupowe 3 razy w roku, 

b)     zajęcia otwarte 2 razy w roku, 

c)     zebrania ogólne 2 razy w roku, 

d)     konsultacje indywidualne, 

e)     zajęcia okolicznościowe, 

f)      organizowanie uroczystości dla dzieci, rodziców, członków rodzin; 

5) organizować i przeprowadzić zajęcia koleżeńskie zgodnie z rocznym planem pracy; 

6) organizować i prowadzić proces opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczny w oparciu    

o podstawy programowe określane przez MEN; 

7) korzystać w realizacji procesu dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczym z koncepcji 

innowacyjnych i eksperymentalnych oraz dorobku naukowego pedagogów przeszłości 

z ukierunkowaniem na: 

a)  rozwijanie osobowości dziecka, jego talentów, zdolności umysłowych                                  

i fizycznych, 

b)  rozwijanie szacunków dla praw człowieka i jego swobód, 

c)  rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, 

d)  przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie,                    

w duchu tolerancji i zrozumienia pokoju, równowartości płci oraz przyjaźni 

między narodami, 

e)  rozwijania poszanowania środowiska naturalnego; 

 8) współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno- pedagogiczną; 

9) wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce 

dydaktyczne; 

10) prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z przepisami; 

11) dążyć do rozwoju własnej osobowości przez doskonalenie wiedzy ogólnej                              

i zawodowej, poprzez uczestnictwo w formach proponowanych przez DODN                             

i podejmowaniu studiów; 
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12) efektywnie wykorzystywać czas pracy z dziećmi; 

13) przestrzegać tajemnicy służbowej; 

14) dbać o dobre imię wykonywanego zawodu i oddziału przedszkolnego poprzez 

nienaganną postawę etyczno- moralną; 

15) tworzyć lub współtworzyć narzędzia badawcze będące miernikiem pracy własnej                    

i pracy przedszkola; 

16) wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych i związane                                 

z przygotowaniem się do zajęć z dziećmi.                                             

16. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo do : 

1) wyboru programu wychowania w przedszkolu;  

2) tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą 

Rady Pedagogicznej;  

3) stosowania w realizacji zadań programowych wyboru takich metod nauczania                            

i wychowania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród tych, które uznane zostały przez 

współczesną naukę pedagogiczną oraz do wyboru podręczników i innych pomocy 

naukowych zatwierdzonych do użytku przez MEN; 

4) uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora szkoły, 

nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych;  

5) korzystania z pomocy dydaktycznych i wzbogacania ich o nowe środki; 

6) awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN. 

 17. Do podstawowych zadań nauczyciela – katechety należy : 

1) realizowanie programu zatwierdzonego przez władze kościoła katolickiego i głoszenie 

Słowa Bożego; 

2) kształtowanie osobowości chrześcijańskiej dzieci odwołując się do ich aktualnych 

doświadczeń; 

3) podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci; 

4) wychowywanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie;  

5) kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka;  

6) kształtowanie u dzieci wrażliwości na krzywdę ludzką. 

      18. Zakres obowiązków pracowników obsługi określa Dyrektor szkoły w porozumieniu                     

z osobą prowadzącą oddział przedszkolny.  

             1) Do obowiązków pomocy nauczyciela oddziału przedszkolnego należy: 

a) wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci                         

z oddziału przedszkolnego, dotyczących higieny osobistej, dokarmiania dzieci, 

rozbierania i ubierania ich, 

b) uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz 

pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu, 

c) utrzymanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek oraz 

pomieszczeń wyznaczonych przez Dyrektora szkoły, 

d) pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć, 

e) czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci. 

             2) Do obowiązków woźnej należy: 

a)     sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń, 

b)    pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci. 

19. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego lub dwu nauczycieli 

zależnie nie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem 

propozycji rodziców (prawnych opiekunów). 

20. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 

jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekowali się danym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego. 
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21. Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego: 

1) Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

zamieszkałe w obwodzie szkoły, jak również i spoza obwodu szkoły. 

2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku 

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

3) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne                    

w oddziale przedszkolnym.  

4) Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły mogą 

mieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy.  

5) Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w okresie                     

od 1 kwietnia do 30 maja. Termin rekrutacji może być wydłużony w przypadku 

pozostania wolnych miejsc.  

6) Przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się na podstawie złożonych 

przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, wypełnionych „kart zgłoszeń do 

oddziału przedszkolnego”. 

7) Karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informację o aktualnym stanie 

zdrowia dziecka.  

8) Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka, jest 

potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich 

przestrzegania.  

9) Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału 

przedszkolnego obowiązani są zgłosić się z dzieckiem do szkoły i złożyć                                 

w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do 

oddziału przedszkolnego”.  

10) W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje 

się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. 

11) W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci:  

a) sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,  

b) pięcioletnie, które mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego,  

b) z rodzin zastępczych,  

c) matek lub ojców samotnie je wychowujących je, poświadczone odpowiednimi 

dokumentami,  

d) matek lub ojców, wobec których orzeczono na podstawie odrębnych przepisów 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.  

12) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do oddziału przedszkolnego dzieci jest 

mniejsza od liczby miejsc, Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji 

rekrutacyjnej.  Skład Komisji Rekrutacyjnej. 

13) W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:  

a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący Komisji,  

b) Nauczyciel oddziału przedszkolnego, jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej,  

c) Przedstawicieli Rady Rodziców.  

14) Dokumenty składane przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, ubiegających 

się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnych to:  

                 a) „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”,  

                 b) inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.  

            15) Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej:  

                 a) imienne wykazy zgłoszonych dzieci, 
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                b) „karty zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego” i inne dokumenty złożone        

przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

           16)Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:  

a) listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego z zaznaczeniem rocznika;  

b) listę dzieci nieprzyjętych z zaznaczeniem rocznika.  

17) Zadania Dyrektora szkoły w sprawach dotyczących rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego:  

a) powiadomienie listowne każdego rodzica o rozpoczętej rekrutacji (zgodnie                          

z wykazem dzieci z danego rocznika),  

b) wyjaśnianie zainteresowanym rodzicom zasad rekrutacji,  

c) wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego” 

oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców (prawnych 

opiekunów) dziecka, 

e) tworzenie bazy danych kandydatów do oddziału przedszkolnego,  

f) sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, 

g) organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji (prawnych opiekunów) 

dziecka zgodnie z przepisami prawa, 

h) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości naboru oraz 

sporządzanie dokumentacji przez Komisję rekrutacyjną, 

i) sporządzenie list przyjętych oraz nieprzyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego, 

18) W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego 

decyzją Dyrektora szkoły.  

19) W przypadku nie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego komisja ma 

obowiązek podania przyczyny odmowy.  

20) Rodzice (prawni  opiekunowie) dziecka  mają prawo pisemnego odwołania się               

od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora szkoły w terminie do 15 maja.  

21)  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców (prawnych opiekunów) dziecka                        

i przekazuje im decyzję dotyczącą odwołań .  

22) Tak podjęta decyzja przez Dyrektora szkoły jest ostateczną decyzją dla 

zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

22. Prawa i obowiązki dzieci, w tym warunki pobytu w oddziale przedszkolnym, 

zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę                               

i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie: 

1) Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 

przepisów oświatowych, statutu szkoły, w szczególności ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i 

dydaktycznego, 

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

c) poszanowania jego godności osobistej, 

d) poszanowania jego własności. 

2) Dziecko ma obowiązek: 

a) szanować prawo do zabawy innych kolegów, 

b) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy, 

c) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy, dbać o bezpieczeństwo swoje                      

i innych, 

d) nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom, 

e) wykonywać polecenia wychowawcy, 

f) nie oddalać się od grupy. 

3) Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 
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środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,                                         

a w szczególności: 

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu 

oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki, 

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak                     

i psychicznym, 

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż, 

d) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając                        

w miarę potrzeb konsultację i pomoc. 

4) Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, 

nauki i wypoczynku, a w szczególności: 

a) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz 

powierzchnię użytkową, 

b) sprzęty posiadają atesty i certyfikaty, 

c) placówka posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, 

d) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania 

pierwszej pomocy. 

5) Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki 

zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub 

osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia. 

6) W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym nie może ono pozostać bez nadzoru 

osoby dorosłej. 

7) W grupach pomocą w sprawowaniu opieki nad dziećmi nauczycielowi służy woźna. 

8) Dzieci mają zapewnioną opiekę pielęgniarki, która współpracuje z nauczycielami                                

w prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej. 

9)Pracownicy oddziału przedszkolnego zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu 

bhp i ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy. 

10) W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drogach publicznych prowadzi się 

systematyczną pracę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego. Przedszkole 

stosuje różne formy pracy kształtujące umiejętności poruszania się po drogach                             

i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego. 

11) Oddział przedszkolny może organizować wycieczki autokarowe i inne wyjazdy                         

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki 

winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. 

12)  Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

13) Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zgłaszają wychowawcom osoby trzecie 

uprawnione do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego. Tożsamość osób trzecich 

odbierających dzieci weryfikowana jest na podstawie dowodu tożsamości. 

14)  Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby, zapewniające bezpieczeństwo 

dziecku, upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów.                                 

W w/w upoważnieniu podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka musi być zgodny 

ze wzorem podpisu złożonym u wychowawcy. 

15) Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe. 

16) Dzieci należy odebrać do wyznaczonej przez placówkę godziny. W przypadku nie 

odebrania dziecka szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.  
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§ 33 

1. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych. 

2. Liczbę uczestników zajęć terapii pedagogicznej oraz gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej określają odrębne przepisy.  

3. Liczbę uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych z budżetu szkoły ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

§ 34 

1. W szkole stosuje się zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzenie egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych określonych                      

w odrębnych przepisach. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 programów 

nauczania oraz formułowaniu oceny.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  i postępach                        

w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych 

w szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;  

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

5. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego reguluje Wewnątrzszkolny System 

Oceniania i Zachowania, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

 

§ 35 

Szkoła wydaje uczniom świadectwa ukończenia danej klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 36 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica 

szkolna.  

2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie. 

3. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

4. Zajęcia świetlicowe dostosowane są do tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych                    

i godzin odjazdów autobusu szkolnego. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa jej Regulamin. 
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§ 37 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z pracownią multimedialną. 

2. Funkcje biblioteki i pracowni multimedialnej:  

1) kształcąco-wychowawcza,  

2) opiekuńczo-wychowawcza,  

3) kulturalno-rekreacyjna. 

§ 38 

1. Z biblioteki mogą korzystać :  

1) uczniowie,  

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,  

3) rodzice,  

4) inne osoby za zgodą Dyrektora szkoły. 

2. Status członka biblioteki potwierdza karta biblioteczna.  

3. Ewidencję członków biblioteki prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

4. Zasady zatrudniania nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy. 

5. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły, dostosowując do tygodniowego 

rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej  zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 

i po ich zakończeniu. 

§ 39 

1. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają :  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  

2) wypożyczanie zbiorów,  

3) korzystanie z czytelni,  

4) prowadzenie zajęć z uczniami w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.  

5) szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej jej zadania i działania określa 

Regulamin Biblioteki Szkolnej, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 

§ 40 

1. W szkole funkcjonuje pracownia multimedialna (komputerowa). 

2. Z pracowni komputerowej mogą korzystać: 

 uczniowie, 

 nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

 rodzice, 

 inne osoby za zgodą Dyrektora szkoły. 

3. Zajęcia komputerowe z dziećmi mogą prowadzić nauczyciele w ramach swoich zajęć 

dydaktycznych. 

4. Zajęcie „kółka komputerowego” prowadzi nauczyciel posiadający specjalistyczne 

kwalifikacje. 

5. Za zgodą Dyrektora szkoły – pracownia komputerowa może być udostępniona 

szerszej społeczności lokalnej. 

6. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni komputerowej określa odrębny 

Regulamin. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły i oddziału przedszkolnego 

oraz przypadki skreślenia z list uczniów bądź przeniesienia ucznia do innej szkoły 
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§ 41 

Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat 

odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci 

matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 

niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci 

umieszczone w rodzinach zastępczych. 

§ 42 

Do klasy pierwszej szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą        

7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a 

lub art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,  a także dzieci, w stosunku do których podjęto 

decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy                 

o systemie oświaty. 

§ 43 

Do klasy pierwszej i następnych szkoły przyjmuje się: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,                  

w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 44 
Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły, może mieć miejsce w odniesieniu do ucznia nie 

objętego obowiązkiem szkolnym, w przypadku: 

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły, 

2) dystrybucji  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania, 

3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły          

i w jej obrębie, 

4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników 

szkoły,  

5) dopuszczenia się kradzieży, 

6) fałszowania dokumentów państwowych, 

7) porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy. 

 

§ 45 

1. Jeżeli podjęte środki wychowawcze i zastosowane uprzednio kary wobec uczniów nie 

przyniosły rezultatów w postaci poprawy zachowania, Dyrektor szkoły może wystąpić do 

kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadku: 

12) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników 

szkoły, 

13) dystrybucji  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania, 

14) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie 

szkoły i w jej obrębie, 

15) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników 

szkoły,  

16) dopuszczenia się kradzieży, 

17) fałszowania dokumentów państwowych, 

18) porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy. 

2. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły powinien być odpowiednio uzasadniony                         

i opisywać nie tylko wykroczenia ucznia, ale także podejmowane przez szkołę działania i ich 

efekty. W takim przypadku zostaje uruchomiona procedura, jak niżej: 

1) Rada pedagogiczna szkoły podejmuje uchwałę opiniującą przeniesienie ucznia do innej 

szkoły;  
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2) Dyrektor szkoły sporządza wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły; 

3) Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie obejmujące:  

a) diagnozę określającą przyczyny decydujące o przeniesieniu ucznia, powody decydujące                       

o wystąpieniu z wnioskiem,  

b) podjęte do tej pory przez szkołę środki zaradcze wobec ucznia (np. współpraca                              

z rodzicami, prawnymi opiekunami ucznia, pedagogiem, poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną, policją, kuratorem sądowym, rada rodziców, samorządem uczniowskim                   

i inne),  

c) przewidywane skutki przeniesienia ucznia do innej szkoły (proponowany termin 

przeniesienia, różnice programowe, odległość od miejsca zamieszkania, komunikacja, 

możliwości adaptacyjne ucznia w nowym środowisku), 

d) wskazanie propozycji szkoły, która może przyjąć ucznia.  

4) Do wniosku należy załączyć:  

a) Uchwałę rady pedagogicznej szkoły, 

b) Wyciąg ze Statutu szkoły określający przypadek lub przypadki przeniesienia ucznia                         

do innej szkoły, 

c) Inną dokumentacje (np. stanowisko rodziców ucznia, poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, pedagoga, wychowawcy, kuratora sądowego);  

5) Kurator oświaty po analizie złożonej dokumentacji wydaje decyzję administracyjną                              

o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia ucznia do innej szkoły.  

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 46 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli realizujących szkolny plan nauczania w klasach: I –III 

oraz nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny. 

2.  W szkole zatrudnia się katechetę  prowadzącego zajęcia religii w klasach  I – III oraz                

w oddziale przedszkolnym. 

3. W szkole zatrudnia się woźną, palacza i konserwatora. 

 

§ 47 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską  o ich zdrowie, a także szanowania 

godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie                 

ich    rozwoju psychofizycznego, poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań 

i pozytywnych cech charakteru; 

2)  rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych                                     

i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki; 

3) prawidłowa realizacja podstawy programowej w oparciu o plan realizacji programu 

nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników; 

4) dbałość o pomoce naukowe i powierzony sprzęt szkolny; 

5) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 
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dydaktyczno – wychowawczym; 

6) systematyczna współpraca i współdziałanie z domem rodzinnym uczniów i bieżące 

informowanie o postępach w nauce; 

7) bieżące ocenianie uczniów i przestrzeganie zasad oceniania określonych 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; 

8) zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów; 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów; 

10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej. 

4. W razie nieobecności nauczyciela, zajęcia dydaktyczne z dziećmi prowadzi nauczyciel 

wyznaczony przez Dyrektora szkoły. Jest on również odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

powierzonych mu dzieci. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zorganizowania płatnego 

zastępstwa, nauczyciel zastępujący prowadzi zajęcia  z dwoma klasami jednocześnie:                   

ze swoją  klasą realizuje program powierzonym dodatkowo dzieciom zapewnia opiekę. 

5. W razie nieobecności Dyrektora szkoły, zastępstwo pełni nauczyciel, któremu Dyrektor 

powierzył swoje obowiązki. Wyboru takiego dokonuje się na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. „Dyrektora społecznego” powołuje i odwołuje Dyrektor szkoły,                        

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

§ 48 

Nauczyciel ma prawo do: 

1. Wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu dydaktyczno-

wychowawczego. 

2. Wyboru programu nauczania i środków dydaktycznych oraz form i metod 

organizacyjnych swoich zajęć edukacyjnych. 

3. Zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej. 

4. Podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy zawodowej i naukowej poprzez: 

1) możliwość korzystania z różnych dostępnych form kształcenia  i doskonalenia                                

w ramach posiadanych przez szkołę środków; 

2) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej według 

obowiązujących przepisów; 

3) korzystanie z funduszu socjalnego, mieszkaniowego i zdrowotnego na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

§ 49 

1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany. 

2. Nauczyciela wyróżnia się i nagradza za wzorowe wykonywanie obowiązków, 

przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaangażowanie                      

w realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wybitne osiągnięcia w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza 

jego obowiązki. 

3. Nagroda może być przyznana w formie: 

1) ustnego podziękowania Dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej, 

2) pisemnego podziękowania Dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych, 

3) nagrody pieniężnej Dyrektora szkoły, 

4) wystąpienia z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych, 

5) wystąpienia z wnioskiem o przyznanie odznaczenia. 

4. Kryteria  przyznawania nagrody dyrektora zawarte są w Regulaminie Przyznawania 

Nagrody Dyrektora. 

5. Wnioski o których mowa w ust. 3 podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną 

szkoły. 
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§ 50 

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły, organem prowadzącym   

szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych powierzonych dzieci stosownie 

do realizowanego programu i warunków w jakich działa; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych,   które 

zostały mu powierzone; 

3) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych organizowanych przez szkołę oraz w czasie dyżurów, 

4) zniszczenie lub utratę majątku szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru 

lub zabezpieczenia. 

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu artykułów kodeksu pracy 

wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy. 

 

§ 51 

1. Nauczyciel wychowawca kieruje pracą wychowawczą powierzonego mu oddziału. 

2. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia  w rodzinie i społeczeństwie,                

a w szczególności: 

1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak 

najlepszych wyników w nauce; 

2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad 

wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania  w domu; 

3) interesownie się postępami uczniów w nauce, wspieranie uczniów zdolnych                       

i wspomaganie tych, którzy napotykają na trudności; 

4) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, 

udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne; 

5) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się 

udziałem uczniów w różnych formach zajęć; 

6) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości            

i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich 

więzów koleżeństwa i przyjaźni; 

7) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

8) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, 

estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, organizowanie różnych form 

samoobsługi; 

9)  utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, 

interesowanie się udziałem uczniów w pracy samorządu; 

10) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza szkołą, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków 

zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami; 

11) udzielanie pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej i wychowawczej; 

12) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie               

z lekarzem, pielęgniarką szkolną  i rodzicami; 

13)  wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie 

zasad bhp w szkole i poza nią; 
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14) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawie postępów w nauce                         

i zachowaniu, indywidualne rozmowy z rodzicami, odwiedzanie uczniów  w celu 

zapoznania się z ich warunkami domowymi; 

15) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich, 

16) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie                           

z zarządzeniami władz, poleceniami Dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady 

Pedagogicznej; 

17) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen; 

18) pisanie opinii o uczniach do poradni, innych szkół itp.; 

19) wypisywanie świadectw; 

20) zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania                               

i promowania uczniów; 

21) pomoc w organizowaniu pracy samorządu klasowego; 

22) tworzenie tradycji w zespole klasowym. 

3. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie                                

i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres; 

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej  w swojej pracy 

wychowawczej od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających oraz placówek 

specjalistycznych. 

4. Początkującym nauczycielom wychowawcom, Dyrektor szkoły przydziela                            

w pierwszym roku opiekuna spośród nauczycieli o dużym doświadczeniu                             

w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

5. Praca nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy 

może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku                  

od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy 

Dyrektora szkoły lub na wniosek: 

1) nauczyciela, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) organu prowadzącego szkołę, 

4) rady rodziców. 

6. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela  w okresie                              

nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. 

7. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem 

uogólniającym: 

1) ocena wyróżniająca, 

2) ocena dobra, 

3) ocena negatywna. 

8. Oceny pracy dokonuje Dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć 

opinii doradcy metodycznego oraz samorządu uczniowskiego. 

9. Ocenę pracy nauczyciela ustala się po wcześniejszym zapoznaniu go z projektem 

oceny oraz i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. 

10. Od dokonanej oceny pracy, nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania  

za pośrednictwem Dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,             

w terminie 14 dni od daty otrzymania oceny.  

 

§ 52 

1. Obowiązki ogólne pracowników szkoły. 

1) rzetelne i sumienne wykonywanie prac w obowiązujących terminach; 

2) przestrzeganie obowiązującego czasu pracy; 
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3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony p/pożarowej; 

4) subordynacja wobec bezpośredniego przełożonego i przełożonych wyższego 

stopnia oraz życzliwość wobec współpracowników; 

5) lojalność wobec zakładu pracy i przestrzegania tajemnicy służbowej; 

6) informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie załatwienia spraw 

służbowych i napotykanych trudnościach; 

7) okazania należytej staranności o urządzenia, materiały i inne mienie stanowiące 

własność społeczną; 

8) zapobieganie niegospodarności, marnotrawstwu, kradzieży mienia pracodawcy 

oraz jednostek organizacyjnych pracodawcy; 

9) powiadomienie przełożonego o wszelkiego rodzaju nadużyciach na szkodę 

pracodawcy i jego jednostek organizacyjnych, o stwierdzonych niewłaściwościach 

w działalności komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa pracodawcy. 

 

 

ROZDZAIAŁ VII 

Uczniowie  szkoły 

§ 53 

1. Nauka w szkole jest obowiązkowa. 

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

kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat i trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończy 18 lat. 

3. Na wniosek rodziców naukę w klasie I szkoły podstawowej może także rozpocząć 

dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej podejmuje 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej. 

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone. 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły                  

po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

7. Do klasy pierwszej z urzędu zapisywane są dzieci z obwodu działania szkoły 

określonego uchwałą Rady Gminy. 

8. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z obwodu innych szkół, na prośbę rodziców,              

w miarę posiadanych miejsc w oddziałach. 

9. Do szkoły dzieci dowożone są autobusem szkolnym. 

§ 54 

1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły a w szczególności: 

1) kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała  z rodzicami               

w jego realizacji; 

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

2. Urząd Gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany do przesłania 

Dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci                     

od 6 do 18 roku życia  podlegających obowiązkowi szkolnemu. 

 

§ 55 

Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy  o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 
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§ 56 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 

§ 57 

1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok 

szkolny, który dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją. 

2. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów                   

i sprawdzianów odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących  

oraz obowiązującego w szkole Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Zachowania. 

3. W klasach I-III ustala się - na koniec roku szkolnego – jedną, roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, która jest oceną opisową. Roczna ocena opisowa 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                   

z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwoju uzdolnień. 

4. Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się najpóźniej do 25 stycznia danego roku. 

 

§ 58 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 

psychicznej; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań oraz poszanowania godności; 

4) życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym; 

5) wolności sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii zgodnie                                

z oświadczeniem rodziców; 

6) indywidualnego toku kształcenia; 

7) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, pracowni multimedialnej, sali komputerowej; 

10) wpływania na życie szkoły przez działalność Samorządu Uczniowskiego 

działającego na terenie szkoły; 

11) organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych, i rozrywkowych               

za wiedzą Dyrektora szkoły; 

12) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

13) korzystania z form opieki socjalnej i materialnej zgodnie z regulaminem; 

14) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny uwzględniającej poziom umiejętności              

i wiadomości oraz sposób zachowania; 

15) znajomość wewnętrznych zasad ustalania ocen; 

16) złożenia do dyrektora szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu 

sprawdzającego; 

17) opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów. 
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§ 59 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych  i życiu 

szkoły; 

2) usprawiedliwienia nieobecności w szkole i nadrobienia zaległości programowych; 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły; 

4) szanowania przekonań, poglądów i godności osobistej drugiego człowieka; 

5) podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, wychowawcy 

oraz postanowieniom zawartym w regulaminie szkoły, 

6) szanowania symboli narodowych i szkolnych; 

7) przeciwdziałania wszelkim formom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa                         

i niszczenia majątku szkoły oraz ponoszenia odpowiedzialności za udowodnione 

zniszczenia; 

8) dbania o ład i estetykę  pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły; 

9) przestrzegania zasad higieny osobistej i zdrowotnej; 

10) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

 

§ 60 

1. Uczeń może być wyróżniany i nagradzany za: 

1) wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

2) rzetelny stosunek do nauki i obowiązków oraz znaczące postępy w nauce, 

3) wzorową frekwencję,  

4) aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, 

5) wzorowe czytelnictwo, 

6) prace na rzecz szkoły lub środowiska. 

2. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie: 

1) pochwały wychowawcy na forum klasy, 

2) pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym, 

3) listu pochwalnego do rodziców, 

4) nagrody rzeczowej, 

5) dyplomu uznania, 

6) wpisu na świadectwie osiągnięć  ucznia. 

3. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek: 

1) wychowawcy klasy, 

2) nauczyciela przedmiotu, 

3) dyrektora szkoły, 

4) rady pedagogicznej, 

5) samorządu uczniowskiego. 

§ 61 

1. W szkole nie dopuszcza się stosowania kar naruszających nietykalność i godność 

osobistą ucznia. 

2. Uczeń może być ukarany za: 

1) nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, 

2) rażące naruszenie zarządzeń osób upoważnionych do ich wydawania. 

3. Kara może być udzielona w formie: 

1) upomnienia lub nagany wychowawcy klasy, 

2) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły udzielonej wobec wychowawcy, 

3) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły udzielonego publicznie wobec uczniów, 

4) odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę, 
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5) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

6) przeniesieniu do innej szkoły. 

4. Kary mogą być udzielane na wniosek: 

1) samorządu uczniowskiego, 

2) wychowawcy klasy, 

3) nauczyciela przedmiotu, 

4) Dyrektora szkoły, 

5) Rady Pedagogicznej. 

5. Kary w formie przeniesienia do innej szkoły udziela kurator oświaty. 

6. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły 

lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, za pośrednictwem dyrektora szkoły,   

w terminie 7 dni od daty udzielenia kary. 

7. Rozpatrując odwołanie od kary, dyrektor może kierować się opinią Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

8. Informacje o wyniku rozpatrzonego odwołania przekazuje dyrektor stronie 

zainteresowanej na piśmie, w terminie 2-ch tygodni od dnia złożenia odwołania. 

9. Decyzja  Dyrektora szkoły jest decyzją ostateczną. 

10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanych nagrodach                 

lub stosowanych karach wobec dziecka. 

 

 

ROZDZAIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 62 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej  i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych 

 w odrębnych przepisach. 

3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

5. W szkole mogą być tworzone środki specjalne. 

6. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy w placówkach oświatowych. 

7. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Szkoły Podstawowej                       

w Stankowicach jest Organ prowadzący . 

8. Nowelizacja Statutu następuje w formie stosownej uchwały. 

9. Dyrektor szkoły stwarza możliwość dokładnego zapoznania się ze Statutem Szkoły 

wszystkim członkom społeczności uczniowskiej oraz ich rodzicom, nauczycielom                   

i innym pracownikom szkoły oraz osobom sprawującym nadzór. 

10. Szkoła posiada własny ceremoniał szkoły – pasowanie na ucznia. 

 

§ 63 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy                   

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych.  

§ 64 

 

Statutu wchodzi w życie z dniem …………………… r. 
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ZAŁĄCZNIK  NR 1 do  STATUTU 

Szkoły Podstawowej w Stankowicach 

- obowiązujący od 01.09.2013 r. 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA  I  ZACHOWANIA 

 

Szkoła Podstawowa w Stankowicach realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady szkolnego systemu oceniania, określone 

poniżej 

 

I.  ZASADY OCENIANIA  ZACHOWANIA  

 

1.  Punktacja za zachowanie. 

 

CZYNY POZYTYWNE UCZNIÓW: 

1) Udział w konkursach i zawodach w czasie lekcji ............................................... 6 pkt. 

2) Udział w konkursach i zawodach po lekcjach lub w czasie wolnym od zajęć … 8 pkt. 

3) Prace użyteczne na rzecz szkoły i środowiska (Caritas, UKS, itp.) …................ 8 pkt. 

4) Organizowanie czegoś na rzecz klasy, szkoły (wystawy, zajęcia, zbiórki, itp.) .. 7 pkt. 

5) Praca w samorządzie szkolnym (szkolnym, klasowym) ..................................... 7 pkt. 

6) Aktywny udział w apelach .................................................................................. 5 pkt. 

7) Redagowanie gazety szkolnej, klasowej (raz w miesiącu) .................................. 7 pkt. 

8) Wzorowe dyżurowanie za tydzień ..................................................................... 5 pkt. 

9) Premia za 100% frekwencję ............................................................................... 10 pkt. 

10) Przyznanie się do popełnionego błędu ................................................................ 8 pkt. 

 

CZYNY NEGATYWNE UCZNIÓW: 

1) Dewastacja mienia (nie tylko szkolnego) ............................................................ 7 pkt. 

2) Bójki, wyrządzanie komuś lub sobie krzywdy .................................................... 8 pkt. 

3) Szantaże, groźby, wymuszenia ............................................................................ 9 pkt 

4) Nieusprawiedliwione spóźnienie (za każdą godzinę) .......................................... 4 pkt. 

5) Nieusprawiedliwiony dzień, wagary ................................................................... 8 pkt. 

6) Rozmowy, przeszkadzanie na lekcjach ............................................................... 4 pkt. 

7) Używanie języka wulgarnego w miejscach publicznych .................................... 7 pkt. 

8) Ucieczki z lekcji .................................................................................................. 9 pkt. 

9) Udokumentowane palenie tytoniu i picie alkoholu ............................................. 10 pkt. 

10) Kłamanie, opuszczanie terenu szkoły bez pozwolenia ....................................... 7 pkt. 

11) Nie noszenie stroju szkolnego (za każdy dzień) ………………………………. 1 pkt. 

12) Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji ……………………………... 5 pkt 

 

2. Każdy uczeń z dniem 1 września otrzymuje na starcie 60 pkt. a więc startuje z oceny 

dobrej. Aby otrzymać odpowiednie oceny z zachowania należy zdobyć w każdym okresie 

następującą ilość punktów: 

- 40 > punkty ocena naganna 

0 > punkty > - 40 ocena nieodpowiednia 

0 < punkty < 40 ocena poprawna 

41 < punkty < 80 ocena dobra 

80 < punkty < 120 ocena bardzo dobra 

120 < punkty ocena wzorowa 
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3. Każdy wychowawca w czasie semestru dysponuje dodatkowo 20 punktami dla każdego 

ucznia. 

4. Dyrektor szkoły dysponuje dodatkowo 30 punktami dla każdego ucznia. 

 

5. Aby uczeń otrzymał ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania nie może mieć więcej 

ujemnych punktów niż: 

- w przypadku oceny bardzo dobrej – 30 punktów 

- w przypadku oceny wzorowej – 20 punktów. 

 

6. Na początku każdego okresu wychowawca zawiesza w widocznym miejscu ustaloną 

punktację za zachowanie wraz z tabelą w której stawiane będą punkty za czyny 

pozytywne i negatywne uczniów wg wzoru: 

 

Tabela nr 1 

Lp. Nazwisko i imię 
Czyny pozytywne Czyny negatywne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

                      

                      

                      

                      

 

7. Każdy nauczyciel ma prawo konsekwentnie wstawiać punkty za zachowanie za wiedzą 

wychowawcy. Swoje uwagi zapisuje w dzienniczku uwag, który będzie się znajdował                   

w dzienniku lekcyjnym lub w innym ustalonym z wychowawcami miejscu. 

 

 

II.  ZASADY OCENIANIA  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

KLASYFIKACJA KLASY I-III – edukacja wczesnoszkolna. 

 

W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami 

opisowymi. 

Ocena opisowa ma  uwzględniać: 

- poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu 

edukacyjnego; 

- oraz wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

Ustalono oceny opisowe śródroczną i roczną, które różnią się od siebie. 

Oceny opisowej śródrocznej i rocznej nauczyciel dokonuje na podstawie zeszytu obserwacji   

osiągnięć uczniów, prowadzonego przez cały rok szkolny. 

 

1. BIEŻĄCE OCENIANIE osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na przyznawaniu punktów 

w skali od 1 do 10 zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 

2. OCENA SEMESTRALNA - ocena za I semestr jest oceną opisową, która uwzględnia 

postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym i osiągnięcia ucznia oraz 

zawiera zalecenia dla ucznia dotyczące dalszej pracy - w arkuszach ocen umieszcza się     

w/w informacje w formie załącznika. 
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3. OCENA ROCZNA nie będzie zawierała zaleceń dla ucznia. Jest rejestrem opisów 

poszczególnych umiejętności, poczynając od opanowanych w stopniu najwyższym,                          

a kończąc na przyswojonych najsłabiej. 

 

Tabela nr 2 

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH   I – III 

POZIOM 

 

KRYTERIA  OCENY 

 

OCENA 

SEMESTRALNA / 

/ ROCZNA 

OCENA 

BIEŻĄCA 

Rozszerzony Uczeń wykazuje się wiadomościami             

i umiejętnościami wykraczającymi poza 

realizowany program. Twórczo rozwiązuje 

problemy. Chętnie podejmuje się 

wykonywania zadań dodatkowych 

A* 10 pkt. 

Wysoki Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował 

realizowany zakres wiadomości                                  

i umiejętności. Często samodzielnie 

rozwiązuje złożone zadania i problemy. 

A 8 pkt. 

Średni Uczeń opanował materiał podstawowy                       

w stopniu dobrym. Stosuje zdobyte 

wiadomości i umiejętności w samodzielnym 

rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu 

trudności.   W sytuacjach problemowych 

potrafi wykorzystać  wskazówki 

nauczyciela. 

B 6 pkt. 

Zadowalający Uczeń opanował materiał podstawowy                         

w stopniu dostatecznym. Czasami 

potrzebuje pomocy nauczyciela.                      

C 4 pkt. 

Niski Uczeń bardzo często ma problemy                                  

z przyswajaniem podstawowych 

wiadomości i umiejętności. Przy 

wykonywaniu najprostszych zadań często 

potrzebuje pomocy nauczyciela. 

D 

2 pkt. 

Minimalny Uczeń przyswaja podstawowe wiadomości                    

i umiejętności z dużymi trudnościami. 

Nawet przy wykonywaniu najprostszych 

zadań wymaga stałej pomocy nauczyciela. 

E 
1 pkt. 

 

 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 


