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Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. Dz 2017 r.
poz. 59 ze zm. ),

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1943 ze zm),

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz 1379 ze 
zm),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 stycznia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 1 stycznia 2017 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017 r 
poz. 649),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. Dz 2001 r.

Nr 61 poz. 624 ze zm. ),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 
ze zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Dz 2013 r. poz 532 ),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.z 2015 r. poz. 843 ze zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z

2015 r. poz. 1113).
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ROZDZIAŁ I 

Podstawowe informacje o Szkole Podstawowej w Gromadce 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę „Szkoła Podstawowa w Gromadce”. 

2. Siedzibą Szkoły Podstawowej w Gromadce jest wieś Gromadka  

            ul. Gen.Wł. Sikorskiego 19, powiat Bolesławiec, województwo dolnośląskie. 

3. Ustalona nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Gromadce jest używana w 

pełnym brzmieniu na stemplach i pieczątkach. 

§ 2 

1. Szkoła Podstawowa w Gromadce jest placówką oświatowo - wychowawczą o      

charakterze publicznym, kształcącym  w cyklu ośmioletnim. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 

3. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Gromadce jest  Gmina Gromadka. 

4. Szkoła za zgodą organu prowadzącego może prowadzić oddziały integracyjne. 

5. Szkoła może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez 

nauczycieli za zgodą organu prowadzącego. 

6. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, duplikaty 

świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez 

Ministra Edukacji Narodowej. 

7. W Szkole Podstawowej w Gromadce  prowadzi się  świetlicę, przy której działa punkt 

wydawania posiłków. 

8. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły  przydziela dodatkowe godziny na 

prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. 

 

                                       ROZDZIAŁ II 

                                       Cele i zadania szkoły 

 

§ 3 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w          

zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania 

ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 
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2. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania 

wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka 

ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 

dniu 20 listopada 1989r. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1)  Wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych 

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III szkoły podstawowej 

3) drugi etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej, nauczanie 

przedmiotowe. 

4. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego 

rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z: 

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających  nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzeniem  warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,  

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających procesów poznawczych, 

4) zapewnieniu prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony, 

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych 

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i 

rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi 

nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność 

ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o 

zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w szkole, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 
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9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, symulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych  do etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną i samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałąniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

13) kreowaniem, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w 

szkole, 

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego, 

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęć poznawania innych kultur. 

 

§ 4 

 

1. W celu umożliwienia pełnego rozwoju osobowości dziecka poprzez udział w życiu  

       społecznym szkoła zapewnia: 

a. realizację obowiązku  szkolnego dla uczniów mieszkających w jej obwodzie oraz 

kontroluje jego spełnianie, 
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b. zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym 

kontynuowanie nauki w szkołach ponadpodstawowych,  

c. dokonywanie przez absolwentów świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia, 

d. rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności 

( przyczynowo- skutkowych , funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych), 

e. rozwijanie zdolności  myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych 

zainteresowań, 

f. rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych 

poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i 

innych form zajęć pozalekcyjnych, 

g. udział w zajęciach  wyrównawczych w celu wyrównywania  braków u uczniów 

mających trudności w nauce, 

h. poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie 

poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki 

języka polskiego oraz własnej historii kultury, 

i. efektywne współdziałanie w zespole i pracę w grupie, budowanie więzi 

międzyludzkich, 

j. kształcenie  umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, aby w ten  sposób 

przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata. 

 

§ 5 

1. Szczegółowe cele i zadania szkoły określa dokument pod nazwą „Program 

profilaktyczno-wychowawczy szkoły”. 

2. Realizacja programu wychowawczego szkoły ma na celu osiągnięcie oczekiwanego 

wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku absolwenta szkoły 

podstawowej, opracowanego przez rady pedagogiczne szkół.  

3. Program  wychowawczy  szkoły  uchwala  Rada  Pedagogiczna  w  porozumieniu  z  

Radą Rodziców.  

4.  W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły konstruowany jest plan pracy 

wychowawczej zespołów wychowawczych oraz plan pracy wychowawcy klasowego. 

5.  Program Wychowawczy Szkoły może być modyfikowany w zależności od priorytetów 

wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem procedury 

opiniowania,  o której mowa w ust. 3.  
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6.  Szkoła realizuje „Szkolny program profilaktyczny”, który jest odrębnym dokumentem. 

§ 6 

1. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania określa 

dokument pod nazwą „Wewnątrzszkolny system oceniania”. 

2. Dokument, o którym mowa w ust.1, nie może być sprzeczny z właściwym 

rozporządzeniem  MEN. 

3. Z projektem systemu oceniania zostaje zapoznana Rada  Rodziców i Samorząd 

Uczniowski. 

4. Wewnątrzszkolny system oceniania uchwala Rada Pedagogiczna szkoły podstawowej 

i Rada Pedagogiczna gimnazjum po zapoznaniu z nim uczniów i rodziców. 

5. W oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania w ramach zespołów przedmiotowych 

tworzony jest przedmiotowy system oceniania.  

6. Wewnątrzszkolny system oceniania może być modyfikowany z zachowaniem 

procedury, o której mowa w ust.3.  

Sposób wykonywania zadań 

§ 7 

1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wybierają program nauczania z zestawu 

programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z 

rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego 

programów nauczania. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku 

szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromadce. 

3. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić 

uczniom  treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria 

oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla 

danego przedmiotu  nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania. 

 

4    Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy 

innowacyjnej        i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów. Szkolne 

zespoły przedmiotowe mogą       tworzyć wspólne zestawy programów nauczania. 

5. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w 

konkursach (zawodach) przedmiotowych i innych. 
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6. Nauczyciel przedmiotu informuje dyrektora szkoły o potrzebie uczęszczania ucznia na 

zajęcia wyrównawcze. 

7. Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Na wniosek lub 

za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

pedagoga, rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki 

oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Zezwolenie na indywidualny program lub tok 

nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia. Odmowa udzielenia zezwolenia 

następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

8. Wniosek do dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela 

uczącego ucznia, może złożyć: 
 

1) uczeń, za zgodą rodziców, 

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, 

3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą 

rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

4) wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach 

i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o 

dotychczasowych osiągnięciach ucznia, 

5) w przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w 

ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch 

klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą. 

9. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie 

nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, 

zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla 

danej klasy. 

11. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany 

i promowany w czasie całego roku szkolnego. 
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12. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem 

nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego 

nauczyciela uczącego ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do 

indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. 

13. Na życzenie rodziców, potwierdzone podpisanym oświadczeniem, organizuje się naukę 

religii w momencie podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej. 

14. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być 

powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

15. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich  rodziców (prawnych opiekunów) o 

warunkach realizacji projektu edukacyjnego. (Do końca roku szkolnego 2018/2019) 

 

§ 8 

 

1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować Program 

Profilaktyczno- Wychowawczy Szkoły Podstawowej  w Gromadce. 

2. Treści realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do 

dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych. 

3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

4. Zadania wychowawcy oraz tryb dokonywania zmiany wychowawcy klasy zawarte są w 

Programie Profilaktyczno- Wychowawczym Szkoły. 

5. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku 

szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu pracy 

wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami Szkolnego Programu Profilaktyczno- 

Wychowawczego. 

6. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z 

rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce. 
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§ 9 

 

1. Szkoła Podstawowa w Gromadce umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z 

pomocy szkolnego pedagoga oraz pracowników Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Bolesławcu. W Szkole Podstawowej w Gromadce tworzy się 1 etat 

pedagoga. 

2. Etat pedagoga ustalany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom, nauczycielom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej: 

a. pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

b. korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest bezpłatne; 

c. pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1. ucznia, 

2. rodziców ucznia, 

3. dyrektora szkoły, 

4. wychowawcy, 

5. nauczyciela,  

6. pielęgniarki, 

7. pracownika socjalnego 

8. kuratora sądowego. 
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§ 10 

 

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje 

się następujące zasady działania: 

1) współpraca z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem zatrudnionym przez 

Urząd Gminy Gromadka, w celu  wyeliminowania napięć psychicznych 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie 

zapewniona pomoc w ramach zespołu wyrównywania wiedzy oraz indywidualna 

pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów, 

2) w kontekście rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych 

obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka, 

rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, natomiast w przypadkach 

szczególnych kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instytucjami 

wspomagającymi pracę szkoły, 

3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych 

porady i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z 

uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy. 

4) W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży 

zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów zagrożonych patologią oraz 

współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę -Policja, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rodzinny. 

§ 11 

1. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców 

organizuje się konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych, podczas którego rodzice 

mają prawo do: 

 

1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w 

danej klasie i szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów, 

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, 

3) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 

4) uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga i pielęgniarki szkolnej, 

5) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły  opinii na temat pracy placówki. 

http://www.abbyy.com/buy
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2. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog i psycholog zobowiązani są do 

uczestniczenia w Dniu Otwartej Szkoły, a wychowawcy klas do zorganizowania 

dodatkowo, co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

3. W trosce o bezpieczeństwo uczniów w Szkoły Podstawowej w Gromadce możliwe jest 

powołanie Koordynatora do Spraw Bezpieczeństwa, który realizuje następujące 

zadania: 
 

a) integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych ( nauczycieli, uczniów, 

wychowanków, rodziców) oraz współpracuje ze środowiskiem w zakresie 

bezpieczeństwa; 

b) koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w 

szkołach szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego; 

c) wdraża i dostosowuje procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i 

zagrożenia; 

d) pomaga nauczycielom, wychowawcom przy nawiązaniu współpracy z 

odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami 

działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży; 

e) współdziała w tworzeniu i realizacji planu naprawczego; 

f) współpracuje z rodzicami i środowiskiem; 

 g) dzieli się wiedzą z Rada Pedagogiczną; 

h)   promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; 

     i)    ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym i psychologiem; 

      j)   prowadzi dokumentację; 

      k)  doskonali swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. 

4. Celem eliminacji nieuzasadnionych nieobecności uczniów pracuje Komisja Obowiązku 

Szkolnego, która: 

a) współpracuje z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w zakresie 

spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów, 

b) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromadce  o 

wszczęcie postępowania egzekucyjnego obowiązku szkolnego, 

c) opracowuje własny regulamin zgodny z prawem oświatowym i regulacjami 

wewnętrznymi Szkoły Podstawowej w Gromadce. 
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ROZDZIAŁ III 

Organy szkoły – zadania i tryb rozwiązywania konfliktów 

§ 12 

 

 

1.   Organami Szkoły są: 

1)  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromadce. 

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Gromadce. 

3) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Gromadce. 

4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Gromadce. 

2. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady 

Pedagogicznej. 

3. Szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa Regulamin Pracy Rady Rodziców. 

4. Szczegółowe zasady pracy samorządów uczniowskich określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 

5. W szkole mogą działać stowarzyszenia lub organizacje pozaszkolne. Podjęcie 

działalności stowarzyszeń lub organizacji wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły 

Podstawowej, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 

po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

6. W szkole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów Szkoły Podstawowej w 

Gromadce. 

7. Funkcję wicedyrektora powierza jak i odwołuje z niej dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

8. Dyrektor szkoły określa wicedyrektorom zakres ich obowiązków i kompetencji. 

9. Dyrektor szkoły podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje ze 

wszystkimi organami szkoły. 

 

§ 13 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
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3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych posiedzeń tych organów. 

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji - w terminie 7 dni. 

5. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 

lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

§ 14 

 

1.   Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: 

1) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w 

danej klasie 

 a uczniami tej klasy, 

2) dyrektor lub wicedyrektor - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub 

konflikt  

z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 
 

2. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły. 

3. W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły, strony mogą odwołać się 

do organu prowadzącego szkołę. 

4. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek 

jednej ze stron organ prowadzący szkołę. 

5.  Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły: 
 

1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły, 

2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do 

organu prowadzącego szkołę. 

6.  W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub   

wewnątrz niego, dyrektor szkoły jest zobowiązany do zbadania przyczyny konfliktu, 

wydania , w miarę możliwości,  w ciągu 14 dni decyzji rozwiązującej konflikt i 

powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami. 

§ 15 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Tryb i zasady powoływania i 

odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty. 
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2. Zadania dyrektora szkoły: 
 

1) sprawowanie   nadzoru   wewnątrzszkolnego       wobec   nauczycieli   i   pozostałych 

pracowników szkoły, 

2) kształtowanie twórczej atmosfery w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków 

między pracownikami, 

3) sprawowanie  nadzoru   pedagogicznego   i  dokonywanie  oceny  pracy   nauczyciela 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a) dyrektor opracowuje na każdy rok plan nadzoru pedagogicznego, który 

przedstawia na posiedzeniu rady pedagogicznej; plan ten zawiera: przedmiot 

ewaluacji wewnętrznej oraz termin przeprowadzenia, tematykę i terminy 

przeprowadzenia kontroli oraz zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich 

zadań. 

b) dyrektor przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski z 

prowadzonego nadzoru pedagogicznego, 

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie  warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) realizowanie uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach ich kompetencji, 

6) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej, 

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, 

8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

9) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi, 

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

11) współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz 

organizacjami i instytucjami środowiskowymi, 

12) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

13) występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, po wcześniejszym 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

      14) powołuje szkolne komisje egzaminacyjne i odpowiada za właściwą organizację oraz 

przebieg  egzaminu zewnętrznego po klasie ósmej, 

       15) występuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z udokumentowanym 

wnioskiem o ewentualne zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

po klasie ósmej lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych 
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lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia 

danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia 

(opiekunami prawnymi). 

16) ustala termin i przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z uczniem przybywającym z 

zagranicy, który nie może przedłożyć dokumentów potwierdzających kształcenie w 

klasach II- VIII szkoły podstawowej. Rozmowa kwalifikacyjna może być z udziałem 

nauczyciela lub nauczycieli w razie potrzeby. W przypadku ucznia, który nie zna 

języka polskiego rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku, którym 

posługuje się uczeń. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej 

udział osoby władającym językiem obcym, którym posługuje się uczeń. 

17). dyrektor składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o przyznanie godzin do 

nauczania języka migowego. 

18) zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, 

specjalistę, asystenta lub pomoc nauczyciela na podstawie udokumentowanego 

wniosku rodzica. 

19) podaje do publicznej wiadomości ( do 15 czerwca każdego roku) informacje o 

szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które 

mają obowiązywać w szkole . 

20). podejmuje działania organizacyjne umożliwiające wyposażenie ucznia w bezpłatne 

podręczniki i materiały edukacyjne oraz określa szczegółowe warunki korzystania z 

nich. 

21) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 

22.) Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez: 

 

a .  diagnozę pracy szkoły, 

b. planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do  

doskonalenia zawodowego, 

c.    prowadzenie działań rozwojowych. 

3. Dyrektor szkoły ma także prawo: 

1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 

2. zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły, 

3. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu. 
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4. Dyrektor szkoły odpowiada za: 

1) poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz 

opiekę nad uczniami,       

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem 

szkoły,  

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochronny ppoż. 

budynku,  

4) celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na 

działalność szkoły,  

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, 

bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

5. W ramach posiadanych uprawnień dyrektor szkoły może, zgodnie z ustalonym w statucie  

       szkoły podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań nauczycielom zajmującym   

       inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba że w przepisach Karty Nauczyciela lub 

       ustawy są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.  

§ 16 

1. W Szkole Podstawowej w Gromadce  działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym 

organem szkoły w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. 

2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział „głosem doradczym” osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po   

     zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
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6) uchwalenie programu wychowawczego i profilaktycznego. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

1) projekt planu finansowego, 

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

8. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami 

prawa.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z 

przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

9. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady 

pedagogicznej ustala Regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez tę Radę 

Pedagogiczną. 

10. Rada Pedagogiczna zastępując Radę Szkoły jest zobowiązana zasięgać opinii rodziców i 

uczniów w sprawach: 
 

1) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

2) organizacji zajęć pozaszkolnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

11. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej. 

 

                                §  17 

1. W szkole Podstawowej w Gromadce działa rada rodziców, które jest reprezentacją 

rodziców uczniów. 

2.   Rada  rodziców  uchwala  regulamin  swojej działalności,  który określa  m.in.  zasady 

tworzenia tego organu i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3.   Rada rodziców może występować do    rady pedagogicznej lub dyrektora    szkoły z 

wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4.    Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców 

oraz innych źródeł. 

5.     Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Pracy Rady 

Rodziców. 
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6.    Kompetencje Rady Rodziców:  

1) występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego lub organu  

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw oświaty, 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i 

program profilaktycznego szkoły, 

3) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

4) działanie na rzecz stałej poprawy bazy, 

5) pozyskiwanie  środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły, 

6) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

7) współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego szkoły 

podstawowej, 

8) delegowanie  przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora. 

 7. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej „Regulamin Pracy Rady 

Rodziców”,  który ustala między innymi: 

 

1) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców, 

2) organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, 

3) tryb podejmowania uchwał, 

4) zasady wydatkowania funduszy, 

1) Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne. 

§ 18 

1. W szkole Podstawowej w Gromadce działa samorząd uczniowski, zwany dalej 

„samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły; uczniowie poszczególnych klas tworzą 

samorządy  klasowe. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół  uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi  reprezentantami uczniów. 

4. Do zadań samorządu należy: 

1)  rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, 

wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, 

2)  kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny, 
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3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych, 

4) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, 

5) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do 

nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form 

zajęć pozalekcyjnych, 

6) dbanie o mienie szkolne, 

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce, 

8) rozstrzyganie sporów między uczniami ( sąd koleżeński), 

9) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się 

takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie 

pedagogicznej, 

10) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły. 

 

 

§ 19 

 

Samorząd uczniowski jest uprawniony do: 

1)    przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,  

        w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, 

2) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno–wychowawczego szkoły           

        wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

3)     wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży, 

4)   udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności  

        uczniowskiej, 

5)     wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła, 

6)  współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form   

        pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży, 

7)  zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz  

       wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów, 

8)   udziału przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej  

       dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych, 
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9)  wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela 

        na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej, 

10) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu 

        samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież. 

 

§ 20 

1.      Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o 

podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach lub decyzjach przez: 

1) zarządzenia wewnętrzne dyrektora szkoły; 

2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń, 

3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracyjno – ekonomicznych i 

obsługi szkoły z kadrą kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, 

wychowawcami klas  i dyrektorem szkoły, 

4) apele porządkowe, 

5) pocztą elektroniczną. 

2.   Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania 

młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły. 

3. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który: 
 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

granicach swojej kompetencji, 

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i 

podejmowanych działań i decyzjach, 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

4. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od 

przedmiotu sporu, organ prowadzący szkoły albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§ 21 

1. W Szkole Podstawowej w Gromadce  tworzy się dwa stanowiska wicedyrektora . 

2. Wicedyrektorzy wykonują zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w 

przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji 

dyrektora. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły. 

4. Bezpośredni   nadzór   nad   prawidłową   realizacją   zadań   zleconych   wicedyrektorowi 

sprawuje dyrektor szkoły. 

http://www.abbyy.com/buy
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5.  Do zadań wicedyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) pełnienie funkcji zastępcy dyrektora w czasie jego nieobecności,  

   2)   współprzygotowywanie     projektów     następujących     dokumentów       

        programowo-organizacyjnych:   

a) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, 

b) wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

c) programu wychowawczego szkoły, 

d) programu diagnozy pracy szkoły, 

e) sprawozdania   z   nadzoru   pedagogicznego   pełnionego   w   ramach   swoich  

     obowiązków, 

f) programu rozwoju szkoły, 

        3)  inspirowanie  i wspomaganie  nauczycieli w  spełnianiu  przez  nich wymagań w 

             zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego, 

4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich      pracy, 

5) diagnozowanie efektów pracy szkoły, 

6) diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły, 

7) hospitowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, 

8) prowadzenie dokumentacji hospitacji, 

9) kształtowanie     twórczej     atmosfery     w     szkole     i     właściwych     stosunków   

     pracowniczych, 

10) udzielanie   informacji   o   działalności   dydaktyczno-wychowawczej   rodzicom   na      

       zebraniach, 

11) współpraca z samorządem uczniowskim, 

12) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 

13) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustalonego w szkole  

       porządku, 

14) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli, 

15) nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych,  międzyprzedmiotowych, 

       wychowawczych oraz problemowo-zadaniowych. 

 

6. Dyrektor szkoły wyznacza jednego wicedyrektorów do pełnienie obowiązków 

koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 
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7.  Koordynator  podejmuje zharmonizowane, uporządkowane działania we 

współpracy z różnymi podmiotami. Odpowiedzialny jest  za wspólne 

przedsięwzięcia w celu uzupełniania niedoskonałości w systemie wychowania i 

profilaktyki, a także podejmująca szeroko zakrojone działania profilaktyczne. 

8. Zakres zadań szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa: 

a. diagnoza pojawiających się w szkole zagrożeń (ankiety, wywiady wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców, obserwacje, rozmowy, wywiady z instytucjami współpracującymi ze 

szkołą w zakresie bezpieczeństwa),  

b. analiza potrzeb szkoły lub placówki w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podstawie 

uzyskanej diagnozy, 

c. ocena stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na posiedzeniach rady 

pedagogicznej, wnioskowanie o podjęcie działań w celu realizacji odpowiednich programów i 

projektów promujących bezpieczeństwo w szkole, 

d, wnioskowanie o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w 

planie pracy szkoły, 

e. stały monitoring sytuacji wychowawczej w szkole ukierunkowany na identyfikowaniu 

sytuacji zagrożeń,   

f. stałe monitorowanie zachowanie ucznia - sprawcy przemocy oraz w miarę potrzeby rodziny, 

g. opracowywanie i kontrolowanie przestrzegania szkolnych procedur postępowania w 

sytuacjach kryzysowych (np. postępowanie w przypadkach różnych zagrożeń, postępowanie z 

uczniem, który uległ wypadkowi, postępowania wobec ucznia, którego stan wskazuje na 

spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających, postępowanie wobec ucznia 

stosującego przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych uczniów),   

h)   podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia 

(koordynowanie realizacji zadań statutowych szkoły oraz zadań opiekuńczych, 

wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych),   

i)    stwarzanie podstaw do wdrożenia wszystkich działań celem osiągnięcia  założonych 

zamierzeń, opracowanie systemu nagradzania uczniów za pozytywne zachowania, wzorową 

postawę i przestrzeganie regulaminu szkoły, 

 j)    aktywizacja rodziców (rad rodziców i włączenie ich do działań, mających wpływ na 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole i podniesienie jakości wychowania),    

 k)  integrowanie środowiska szkolnego wokół rozwiązywania problemów wychowawczych 

występujących w szkole, bezpieczeństwo w przestrzeni szkoły w czasie przerw i na lekcjach,   
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l)    korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz dzielenie się uzyskaną wiedzą  i 

umiejętnościami ze wszystkimi pracownikami szkoły,  m) koordynator ściśle współpracuje z 

pedagogiem szkolnym. 

 

                                              ROZDZIAŁ IV  

                                                Organizacja Szkoły 

        § 22 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania. 

3. Liczba uczniów w oddziałach jest dostosowana do przepisów BHP i warunków 

lokalowych. 

4. Liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać dwadzieścia sześć w szkole 

podstawowej i dwadzieścia sześć w gimnazjum. 

5. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez 

dyrektora zespołu zgodnie z arkuszem organizacyjnym. 

6. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

8. Nauczyciel oddziału przedszkolnego sprawuje opiekę nad dziećmi w wymiarze 5 

godzin dziennie. 

 

§ 23 

1. W klasach I-VIII szkoły podstawowej – godzina lekcyjna trwa 45 minut z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. W klasach I-III na zajęciach kształcenia zintegrowanego nie obowiązują 45- minutowe 

jednostki lekcyjne. 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
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5. Podział na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy. 

6. Liczba członków kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych             

ustalana  jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zajęcia nadobowiązkowe są organizowane w ramach środków posiadanych przez szkołę. 

8. Zajęcia dodatkowe organizowane i finansowane ze środków poza budżetowych i 

własnych mogą odbywać się w soboty i dni wolne od zajęć. 
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§ 24 

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia niezbędne pomieszczenia, a 

ponadto na: 

1) działalność organizacji uczniowskich, i świetlicy szkolnej, 

2) bibliotekę, 

3) plac szkolny, 

4) punkty wydawania posiłków, 

5) gabinet pielęgniarki szkolnej, 

6) gabinet pedagoga, 

7) archiwum, 

8) szatnie, 

9) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. 

 

                                                               § 25 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 26 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia między dyrektorem szkołą a daną placówką. 

 

                                                          § 27 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o 

regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjno-

obsługowi oraz rodzice uczniów. 
 

3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

4. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza 

i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 
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§ 28 

Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez: 

1) gromadzenie zbiorów: 

a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży, 

b) czasopism przedmiotowo – metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii 

dla nauczycieli, 

c) pomocy audiowizualnych. 
 

2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) udostępnianie zbiorów czytelnikom; 

4) organizację warsztatu czytelniczego; 

5) pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania 

czytelnictwa oraz realizację programu „ Przysposobienie czytelnicze i informacyjne”; 
 

6) przygotowanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych w wymiarze 1 godzina na półrocze dla 

każdego oddziału szkół wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Gromadce; 

7) współpracę z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem. 

§ 29 

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z 

organizacją roku szkolnego. 

2. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy. 

3. W bibliotece systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze 

nieaktualne i nieprzydatne w pracy szkoły oraz zaczytane. Czasopisma społeczno – 

kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne – 

przez 5 lat. 

4. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora szkoły co najmniej 

raz na 5 lat ( wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).  

5. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza sprawuje dyrektor szkoły, 

zapewniając odpowiednie wyposażenie warunkujące pracę biblioteki oraz bezpieczeństwo 

i nienaruszalność mienia. 

6. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, 

druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych. 

7. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia 

dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej. 

8. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły. 
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§ 30 

Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

rzeczowych i tekstowych, 

c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach, 

d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie, 

e) prowadzenie różnych form informacji o książkach, 

f) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 

w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę 

możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych, 

g) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom 

młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzeniu różnych form zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez 

czytelniczych, 

h) gromadzi i użycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne na kolejny rok 

szkolny po wcześniejszym zawarciu umowy z rodzicem. 

2)   w zakresie pracy organizacyjnej: 

a) gromadzenie i ewidencję zbiorów, 

b) konserwację i selekcję zbiorów, 

c) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

d) organizację warsztatu informacyjnego, 

e) organizację udostępniania zbiorów, 

3) w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły: 

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie 

rodziców o czytelnictwie uczniów, 

b) organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do bibliotek różnych 

sieci i ośrodków informacji, uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów 

informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w 

imprezach czytelniczych. 

§ 31 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

rodziców i dojazdy do i ze szkoły, szkoła zabezpiecza świetlicę. 
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2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły, której 

zadania dotyczą: 
 

1) diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie wychowawczym, 

2) kształcenia kultury osobistej, 

3) kształcenia nawyków higienicznych, 

4) poznawania świata, 

5) rozwijania i doskonalenie umiejętności formułowania myśli i poprawnego 

wyrażania ich w mowie i piśmie, 

6) tworzenia życzliwej atmosfery sprzyjającej podtrzymywaniu chęci i gotowości 

do nauki, 

7) rozwijania   wrażliwości   na   dobro   i   piękno,   pobudzanie   aktywności   

twórczej, kształtowanie umiejętności odbioru zjawisk artystycznych. 
 

3. Świetlica prowadzi zajęcia wychowawcze w grupach nie większych niż 25 uczniów. 

4. Formy pracy w świetlicy: 
 

1) organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce, 

2) organizowanie konkursów ( czytelniczych, recytatorskich, rysunkowych), 

3) urządzanie wystawek, 

4) słuchanie audycji radiowych i nagrań płytowych, 

5) oglądanie audycji telewizyjnych, 

6) udział wychowanków w uroczystościach szkolnych   i pracach społecznych na 

rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, 

7) organizowanie wycieczek, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, 

8) spotkania z ciekawymi ludźmi, pielęgniarką szkolną. 
 

5. Praca świetlicy powinna być dostosowana do potrzeb uczniów i odbywać się w godzinach 

7.30-15.00. 

6. Nauczyciele świetlicy czynnie uczestniczą przy wydawaniu posiłków - 

zapewniając pomoc i porządek. 

7. W świetlicy przebywają uczniowie, którym nie ma możliwości zabezpieczenia 

efektywnego zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela lub podczas 

realizowania zajęć WDŻ oraz uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii. 
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8. Dla sprawnego funkcjonowania przepływu informacji w Zespole Szkół w Gromadce 

tworzy się sekretariat obsługujący uczniów i rodziców oraz sekretariat obsługujący 

nauczycieli i innych pracowników szkoły w sprawach informacyjno- kadrowych. Czas i 

zakres pracy sekretariatów określa dyrektor szkoły według rzeczywistych potrzeb. 

§ 32 

1. Za zgodą dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę może być przyznany dodatek 

specjalny, który przyznawany jest z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków 

służbowych  lub powierzenia dodatkowych zadań – obsługa projektów unijnych, 

administrowanie dziennikiem elektronicznym, tworzenie strony internetowej szkoły, 

opieka nad siecią LAN  i WiFi oraz zasobami komputerowymi szkoły, administracja 

danych osobowych. 

2. Dodatek z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 

dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności 

przyznawany jest pracownikami na czas określony, nie dłuższy jednak niż na rok 
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                                          ROZDZIAŁ V  

                                               Bezpieczeństwo i opieka 

 

§ 33 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym - o 

wpuszczeniu lub wypuszczeniu z budynku szkoły decyduje ochroniarz lub nauczyciel 

dyżurujący mający prawo zatrzymywania wszystkich osób. 

2. W szkole obowiązuje całkowity zakaz: 

a. palenia wyrobów tytoniowych, picia alkoholu i używania środków 

odurzających , 

b. sprzedaży i reklamy produktów wymienionych w pkt. a. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych 

szatnie powinny być zamknięte. Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście przyprowadza 

uczniów z części dydaktycznej szkoły i odprowadza ich po zajęciach. Uczniom nie wolno 

indywidualnie udawać się na obiekty sportowe. Na zajęciach wychowania fizycznego 

wymagany jest strój sportowy odpowiedni do typu zajęć i warunków atmosferycznych. Za 

dopuszczenie ucznia do zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel wychowania fizycznego. 

4. Wszystkie komputery w zespole szkół (z dostępem do sieci Internet) są wyposażone w 

program kontrolujący dostęp do zasobów Internetu. Zadaniem tego oprogramowania jest 

aktywna kontrola przeglądanych stron internetowych oraz blokowanie dostępu do tych 

stron, które nie powinny być wyświetlone. 

5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, 

podczas przerw międzylekcyjnych. Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i 

pełnienia dyżurów określa „Regulamin pełnienia dyżurów szkolnych”. 

6. Za organizację szatni szkolnej odpowiada osoba, której przydzielono ten rejon do 

sprzątania. Uczniom nie wolno bez pozwolenia wchodzić do szatni. Zasady korzystania z 

szatni szkolnej zawiera ”Regulamin korzystania z szatni szkolnej i szafek ubraniowych”. 

7. O udostępnieniu uczniom terenu zewnętrznego szkoły podczas przerw międzylekcyjnych 

decyduje dyrektor szkoły a opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący. 

8. Uczniom nie wolno oddalać się poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych. 
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9. W przypadkach nagminnego oddalania się uczniów poza teren szkoły dyrektor, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej, zabrania korzystania z terenu zewnętrznego 

szkoły do czasu uzgodnienia z Samorządem Uczniowskim zasad gwarantujących 

porządek i bezpieczeństwo uczniów. 

10. Podczas pracy z uczniami Szkoły Podstawowej w Gromadce, w gminnej hali sportowej za 

bezpieczeństwo odpowiada wyznaczony nauczyciel wychowania fizycznego , trener lub osoba 

wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

11. Za bezpieczeństwo i stan wyposażenia   obiektów sportowych podczas zajęć nie objętych w planie pracy 

szkoły odpowiada opiekun gminnej hali sportowej na podstawie odrębnych przepisów.. 

 

§ 34 

 

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany 

jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne 

organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami „Regulaminu wycieczek szkolnych”, 

2) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i 

bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 

szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

 

§ 35 

1.  Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych: 

1) z chwilą rozpoczęcia zajęć uczniowie znajdują się pod opieką pracowników 

pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego: 

a) zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe, poprzez które rozumie się 

zajęcia wyszczególnione w szkolnym planie nauczania, 

b)   zajęcia nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia organizowane 

przez szkołę oraz płatne z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania 
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c) zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w pkt.1 lit.a i b, płatne przez rodziców 

lub inne organizacje i stowarzyszenia, 

2) pracownicy, o których mowa w pkt.1 są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie 

zajęciach, 

b) do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są 

prowadzone zajęcia, 

c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia 

o zagrożeniu kierownictwu szkoły, 

d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłoczne 

reagowanie na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o 

tym właściwego wychowawcy, który powiadamia o fakcie rodziców (prawnych 

opiekunów), 

e) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 

opracowanego przez dyrekcję szkoły, 

f) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach, 

g) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam 

porządku, 
 

3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, 

technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku 

zapoznaje z nim uczniów, 

4) w obiektach sportowych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza: 
 

a) sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, 

b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 

c) dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów, 

d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie, 

a) nie wydaje uczniom przed zajęciami kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu 

skoczni wzwyż oraz innych przyrządów mogących spowodować wypadek, 

e) sprawdza samopoczucie ćwiczących i zwolnienia lekarskie, 

g) sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji, 

h)   nie dopuszcza ucznia do ćwiczeń bez kompletnego stroju sportowego. 
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§ 36 

 

1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć 

(obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po 

zajęciach według corocznie ustalanego przez wicedyrektorów harmonogramu. 

2. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury na obiektach sportowych lub na 

podwórku szkolnym przed i po każdej swojej lekcji lub według ww. harmonogramu. 

3. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez 

innego nauczyciela. 

4. Nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku. 

5. Dyżury pełnione są przed lekcjami, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po 

lekcjach w budynku szkolnym i na boisku: od godz. 7.45 do 14.30 w dniach., w 

których zajęcia lekcyjne trwają od godz. 8.00 do 14.25. Od chwili przyjazdu uczniów 

do szkoły a godziną 7.45 opiekę sprawuje osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie 

dzieci z przystanku autobusowego oraz pracownicy obsługi szkoły. 

6. W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki właściwe dla nauczyciela 

dyżurnego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć pozalekcyjnych obejmuje 

czas od chwili przyjścia uczniów na zajęcia do zakończenia zajęć. 

8. Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach. 

9. W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyżur pełni 

nauczyciel zastępujący nauczyciela nieobecnego lub zostaje wyznaczony przez 

wicedyrektora inny nauczyciel. 

10. W razie zaistnienia wypadku z udziałem ucznia nauczyciel, który jest świadkiem 

zdarzenia, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie dyrektora szkoły. 

11. Dyrektor szkoły w razie potrzeby powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie 

ratunkowe oraz rodziców ucznia. 

§ 37 

1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek 

szkolny w szkole poprzez: 

a. tworzenie    w    społeczności    szkolnej    warunków    do    integracji    

uczniów niepełnosprawnych,  
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b. tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu 

zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i 

pedagogicznej, 

c. tworzenie warunków do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych. 

 

2. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez: 

1) kompensowanie mikrodeficytów w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych, 

2) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form 

pomocy na podstawie orzeczeń lub opinii, 

3) ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę 

możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami 

bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku, 

4) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków 

do nauki w domu, 

5) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania 

przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników, 

6) obniżenie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z 

zarządzeniem w sprawie zasad klasyfikowania, oceniania i promowania. 

3.    Środki na w/w działania przekazywane są przez organ prowadzący do budżetu szkoły. 

 

§ 38 

1. W szkole organizowany jest gabinet pielęgniarsko- lekarski, czas pracy gabinetu reguluje  

       odrębna umowa. 

2. Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika szkoły jest zgłaszanie wszelkich problemów 

zdrowotnych do pielęgniarki szkolnej, która udziela uczniom pierwszej pomocy. 

3. W przypadkach wymagających pomocy lekarza poza obiektem szkoły pielęgniarka ma 

obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach zdrowotnych dziecka. 

4. Rodzice mają obowiązek zgłaszać pielęgniarce szkolnej choroby dziecka, które mogą 

mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy. 

5. Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek, w razie zaistniałej 

potrzeby, udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z 

uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku). 
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6. Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore, powinny mieć organizację 

nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły. 

7. Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromadce wraz z Radą Rodziców - na wniosek 

zainteresowanych rodziców lub uczniów organizują: 
 

1) doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, 

2) czynią starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność zgodnie z 

„Regulaminem przyznawania pomocy materialnej”. 

 

              Bezpieczeństwo żywności. 

 

§ 39 

 

1. W szkole sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze przeznaczone do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży. 

2. W ramach zbiorowego żywienia dla dzieci i młodzieży stosowane mogą być 

wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wymagania określone w przepisach. 

3. W szkole zabrania się reklamy oraz promocji środków spożywczych innych niż objęte 

grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży. 

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców może ustalić szczegółową listę 

produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia 

zbiorowego w oparciu o przepisy prawa. 

5. W przypadku naruszenia przepisów prawa z zakresu sprzedaży i stosowania 

produktów żywnościowych dyrektor szkoły jest uprawniony do rozwiązania, bez 

zachowania terminu wypowiedzenia, umowy zawartej z podmiotem prowadzącym 

sprzedaż środków spożywczych lub w zakresie zbiorowego żywienia dzieciom i 

młodzieży, bez odszkodowania.  

R O Z D Z I A Ł   VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

                                                                         § 40 

1. W    szkole    zatrudnia    się    pracowników    pedagogicznych,    administracyjnych     i 

ekonomicznych oraz pracowników obsługi. 
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2. Zasady zatrudniania pracowników szkoły regulują odrębne przepisy. 

3. Pracownicy pedagogiczni szkoły to: dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, nauczyciele w tym 

nauczyciele świetlicy, biblioteki, pedagodzy szkolni, logopeda. 

§ 41 

1. Nauczyciel    prowadzi    pracę     dydaktyczną,     wychowawczą     i     opiekuńczą,     jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) efektywna realizacja programu kształcenia, stałe podnoszenie jakości 

kształcenia w  obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w 

placówce programem, tj. programem wychowawczym szkoły i wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania, 

2) sporządzenie rozkładu materiału (planu wynikowego) z przedmiotu 

nauczanego w danej klasie  i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły 

3) sprawdzanie   na   początku   każdych   zajęć   edukacyjnych   obecności   

uczniów   i odnotowywanie nieobecności, 

4) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z 

zasadami współczesnej dydaktyki, 

5) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie 

jak najlepszych wyników, 
 

6) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, 

uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy 

indywidualnej i zespołowej, 

7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w 

nauce, 

8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz 

wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju, 

9) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej, 

10)  ochrona     uczniów     przed     demoralizacją     i     uzależnieniami,     

organizowanie niezbędnych działań profilaktyczno – resocjalizacyjnych, 

11) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów, 

12) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności 

ucznia, 
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13)  poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, 

stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru, 

14)  udzielanie  uczniom konsultacji   indywidualnych  i  zbiorowych  oraz  

pomocy w 

przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp., 

15) prowadzenie klasy – pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony 

sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu 

oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę 

klasy, 

16) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi 

działającymi na terenie szkoły, 

17) zwracanie uwagi na estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów 

szkolnych używanych przez ucznia, 

18) prowadzenie zajęć profilaktyczno – resocjalizacyjnych z uczniami 

zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie, 

19) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, 

20) prowadzenie   ustalonej   odrębnymi   przepisami   dokumentacji   pracy   

związanej   z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych lub wychowawczo – 

opiekuńczych, 

21) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej poprzez:  

a)   udział w konferencjach metodycznych, 

b) kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych, 

c) inne formy kształcenia. 

22) prowadzenie ( zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z 

uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek 

szkolny w szkole, 

23) opieka  wychowawcza  w  czasie  wycieczek  szkolnych  oraz  w  czasie  

imprez   i konkursów organizowanych zgodnie z planem wychowawczym szkoły, 

24) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, 

25) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów, 

26) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły a 

wynikających z organizacji pracy szkoły, 



Statut Szkoły Podstawowej w Gromadce  

 40 

27) informowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie półrocznej (rocznej),  w przypadku 

stopnia niedostatecznego – informowanie ucznia i rodziców ( opiekunów) w formie 

pisemnej na miesiąc przed zakończeniem półrocza ( roku). 

 

§ 42 

 

1. Prawa nauczycieli: 

1) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Dyrektor szkoły z urzędu 

występuje w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną 

naruszone; 

2) nauczyciel  decyduje  o  wyborze  metod,  form  organizacyjnych,  podręczników  i 

środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

3) w przypadku prowadzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć 

pozalekcyjnych, decyduje o doborze treści programowych; 

4) decyduje o ocenie bieżącej, półrocznej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie 

z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz kryteriami zawartymi w 

wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

5) współdecyduje o ocenie zachowania swoich uczniów, biorąc pod uwagę opinie innych 

nauczycieli oraz pracowników szkoły; 

6) wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów; 

7) czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły. 

§ 43 

Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, za: 

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 

edukacyjnych, 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków 

dydaktycznych. 
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§ 44 

1. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub 

karnie, za: 

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub 

w wypadku pożaru, 

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego 

mu przez dyrektora szkoły, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i 

zabezpieczenia. 
 

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, 

wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy. 

3. Za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 

KN nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

§ 45 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych oraz 

       wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe i problemowo 

       zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu obejmują: 
 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także 

uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń, 

3) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez 

organizowanie narad, dyskusji itp., 

4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi 

pomiaru dydaktycznego, 
 

5) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 
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5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia, 

6) opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania, 

7) inne, zgodne z potrzebami szkoły. 

§ 46 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział ( klasę) opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale ( klasie), zwanemu dalej „ wychowawcą” 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje  

       się oddziałem przez cały okres nauczania tj. w kl. I – III i w kl. IV – VIII zastrzeżeniem  

       ust. 3. 

3. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:  

1) przeniesienia nauczyciela, 

2) długotrwałej nieobecności, 

3) braku efektów pracy wychowawczej, 

4) jeżeli na zebraniu rodziców danego oddziału, zwołanym na pisemny i umotywowany 

wniosek przez co najmniej 51% ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej 

klasy, za zmianą nauczyciela wychowawcy opowiedzą się wszyscy rodzice obecni na 

zebraniu, stanowiący co najmniej 70% ogółu rodziców klasy, 

5)  w szczególnych wypadkach wynikających z organizacji pracy szkoły. 

 

§ 47 

 

1. 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, 
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2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i 

rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu, 

3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie, w 

celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce, 

4) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, 

którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem 

klasowym,  

5) kontrolowanie regularnego uczęszczania uczniów do szkoły, badanie przyczyn 

absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne, 

6) organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z 

nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego, 

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

udziałem uczniów w różnych formach zajęć, 

8)  kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i 

współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej wśród nich więzi koleżeństwa i 

przyjaźni, 

9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

10) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy i szkoły, 

11) utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, 

 interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji, 

12) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, badanie przyczyn 

niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w 

porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami ( opiekunami), 

13) udzielanie szczegółowej pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w 

trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych, 

14) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z 

lekarzem szkolnym, rodzicami ( opiekunami) uczniów, 

15) wyrabianie u uczniów nawyków higienicznych, 
 

16) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ( opiekunami) w sprawie postępów w 

nauce i zachowania uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami), 

17) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich 

odbywających się co najmniej raz na kwartał, 
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18) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych 

czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami 

dyrektora szkoły, uchwałami Rady Pedagogicznej oraz: 

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy, 

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

c) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły, 

21) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z 

całokształtem pracy wychowawczej w szkole, 

22)zapoznanie   uczniów   i   rodziców   (opiekunów)   z   zasadami   klasyfikowania   i 

promowania uczniów, 

23) wspólnie z Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim, jak również powołanymi 

do tego instytucjami i organizacjami organizowanie opieki i pomocy materialnej 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w postaci: 

a) bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej, 

a) pomocy finansowej przy zakupie podręczników, 

b) pomocy przy pozyskiwaniu odzieży, 

24)  zorganizowanie pracy samorządu klasowego, 

25)  tworzenie w zespole klasowym własnych tradycji i wykorzystywanie ich walorów 

opiekuńczo – wychowawczych, 

26) opracowanie wspólnie z klasą planu uczęszczania do teatru, kina, na koncerty itp., 

planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów 

w imprezach ogólnoszkolnych. 

2. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami ( opiekunami) uczniów  o 

programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy, 

2) ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców własnych form 

wynagradzania i motywowania wychowanków. 

3. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za: 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie, 

2) integrowanie   wysiłków   nauczycieli   i  rodziców   (  opiekunów)   wokół  programu 

wychowawczego klasy i szkoły, 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej 

sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej, 

4) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 
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§ 48 

1. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej i 

metodycznej ze strony dyrektora szkoły, zespołu wychowawczego, poszczególnych 

nauczycieli i doradców metodycznych. 

§ 49 

1.  W Szkole Podstawowej  w Gromadce tworzy się stanowisko pedagoga. 

2.   Do zadań pedagoga należy: 

1) nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów oraz prowadzenie 

odpowiedniej dokumentacji, 

2) badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych, 

3) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej 

na posiedzeniu rady pedagogicznej, 

4) badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod 

przeciwdziałania im, 

5) współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w 

wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, 

6) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania 

uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 

7) przeprowadzanie pedagogizacji rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w 

ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich, 

8) współpraca z lekarzem szkolnym, 

9) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznego, 

10) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

11) współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie 

niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej, 

12) współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród 

nieletnich, 

13)  prowadzenie następującej dokumentacji: 

a. roczny plan pracy, 

b. dziennik pracy,  ewidencję uczniów w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, 

d. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, 
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e. inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji 

wychowawczej, 

f. wykaz uczniów niewypełniających obowiązku szkolnego, 

14)  przygotowywanie projektów wniosków dotyczących zwalniania uczniów z obowiązku 

szkolnego, 

15)  przedstawianie  wniosków  w  sprawie  organizacji  nauki dzieci z  upośledzeniem 

umysłowym, kalectwem i przewlekłą chorobą,  

16) współpraca z rodzinami zastępczymi oraz prowadzenie w tym zakresie odpowiedniej 

dokumentacji.  Szczegółowy zakres czynności ustala dyrektor szkoły. 

§ 50 

1. W szkole zatrudniony jest logopeda,  w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

a. diagnozowanie logopedyczne, 

b. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów, 

rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminacji ich zaburzeń, 

c. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 

d. wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

 

§ 51 

1.   W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone następujące stanowiska 

niepedagogiczne: 

1) sekretarz szkoły, 

2) główny księgowy, 

3) referent ds. administracyjno- kadrowych 

4) intendent, 

5) kierownik gospodarczy, 

6) koordynator ds. komputeryzacji, 

7) kucharka i pomoc kuchenna, 

8) woźna, 

9) sprzątaczka, 

10) konserwator, 

11) robotnik do prac lekkich, 
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12) stróż, 

13) pracownik ochrony 

14) opiekun sali sportowej  

15) kierownik obiektów sportowych 

16) ogrodnik. 

17) kierowca autobusu szkolnego 

18) Obowiązki wymienionych pracowników określa dyrektor szkoły w zakresach 

obowiązków dołączonych do akt pracownika. 

19) Ilość etatów na stanowiskach, o których mowa w pkt. 1, określa się na każdy rok szkolny 

w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

R O Z D Z I A Ł VII 

Uczniowie i rodzice 

§ 52 

1. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor szkoły, 

prowadząc księgę ewidencji dzieci. 

2. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów 

swojego obwodu udziela dyrektor szkoły na wniosek rodziców dziecka. Dziecko 

spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na 

podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę. 

3. Za  spełnianie  obowiązku  szkolnego  uznaje  się  również  udział  dzieci  i  młodzieży 

upośledzonej    umysłowo    w    stopniu    głębokim    w    zajęciach    rewalidacyjno 

wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 53 

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych. 
 

2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

3.  Rodzice lub opiekunowie prawni  ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody 

popełnione przez ucznia w wyniku jego zachowania niezgodnego z przepisami szkolnymi 

(wybryki chuligańskie, wandalizm). Każdy rodzic lub opiekun prawny podpisuje   na  
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początku każdego roku szkolnego oświadczenie. 

 

§ 54 

1.   Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

7) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, 

8) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na 

nie wyjaśnień i odpowiedzi, 

9) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

10) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w 

zaufaniu, 
 

11) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać 

niczyjej godności osobistej, 

12) organizowania  działalności  kulturalnej,   oświatowej,   sportowej  i  rozrywkowej 

zgodnie    z    własnymi    potrzebami    i    możliwościami    organizacyjnymi    w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

13) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z 

działalnością szkolną, 

14) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i 

innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

15) do pomocy socjalnej w następującej formie: 
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a) uczniowie z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej 

sytuacji materialnej mają możliwość sfinansowania w całości lub częściowo kosztów 

obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu Rady Rodziców, PCK, 

Urzędu Gminy Gromadka lub dochodów własnych szkoły, 

 b) podania w tej sprawie uczeń lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, 

c) decyzja o przyznaniu pomocy powinna być uzgadniana z pedagogiem szkolnym, 

d) przed wydaniem decyzji organ finansujący pomoc może przeprowadzić wywiad 

środowiskowy lub rozmowy z zainteresowanymi rodzicami w miejscu ich 

zamieszkania, 

16)   do   korzystania   z   pomieszczeń   i   terenów   szkolnych   -   tylko   w   

obecności nauczyciela lub rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole, 

17)  ma prawo zwrócić się do Dyrektora Zespołu Szkół o zwolnienie z realizacji 

projektu edukacyjnego jeśli z przyczyn losowych, zdrowotnych czy innych nie jest w 

stanie realizować projektu, (do końca roku szkolnego 2018/2019) 

18) uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie 

nauczania zgodnie z obowiązującym harmonogramem, z obowiązującym prawem. 

2.  Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien - przez wychowawcę, 

pedagoga lub przedstawiciela SU przedstawić  swoje zastrzeżenia dyrektorowi szkoły lub 

Radzie Pedagogicznej. Prawo do reprezentowania ucznia mają prawo także jego rodzice lub 

opiekunowi prawni.  

§ 55 

Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w dokumentach szkolnych 

w nim wymienionych  

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły, 

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

pracowników szkoły i osób dorosłych, 

4) wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi, 

5) dostosowania się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po 

korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku 

szkoły, samowolnego przechodzenia do hali sportowej, 
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6) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się 

palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków 

odurzających zarówno w budynku szkoły jak i poza nim; za powyższe przekroczenia stosuje 

się surowe kary poczynając od przeniesienia do równoległego oddziału, 

7) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie 

czystości i porządku na terenie szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego 

(wyłącznie miękkiego i tekstylnego) w podpisanym worku, pozostawianym w szatni; 

8) Uczeń ma obowiązek noszenia   stroju galowego z okazji święta szkoły lub świąt 

państwowych, 

9) uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy, 

10) przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją 

oraz opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć za wyjątkiem uczniów 

dojeżdżających do szkoły, 

11) opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw - uczniowie korzystają z pomieszczeń 

szkolnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku imprez wcześniej zaplanowanych i 

zgłoszonych w sekretariacie (np. w planie pracy Samorządu Uczniowskiego), 

12) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są do 

przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń, 

13) w szkole stosuje się jednolity wzór karty usprawiedliwienia ucznia z nieobecności w 

szkole. Kartę tę wydają wychowawcy osobiście rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka 

do 15 września oraz zbierają wzory podpisów. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia 

powinno wpłynąć do wychowawcy w ciągu 5 dni, w których odbywają się zajęcia szkolne, 

14) w   szkole   obowiązuje   regulamin używania  przez   uczniów   telefonów komórkowych, 

15)uczeń o niepełnosprawności intelektualnej ma obowiązek do nauki jednego języka obcego 

nowożytnego. 

16)uczeń ma obowiązek utrzymania w należytym stanie podręczników i materiałów 

edukacyjnych otrzymanych  od szkoły. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub 

niezwrócenia  otrzymanego podręcznika zobowiązany jest do zwrotu kosztów. 
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§ 56 

 

1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę 

społeczną na rzecz szkoły i środowiska w następujących formach: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy, 

2) wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu, 

3) przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomu, książki itp., 

4) wystosowanie przez dyrektora szkoły listu pochwalnego do rodziców 

( opiekunów), 

5) świadectwo z biało-czerwonym paskiem z nadrukiem „ z wyróżnieniem”, 

6) zapis w „ Złotej Księdze” szkoły. 

2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy klasy oraz organów 

szkoły. 

3. Uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej  otrzymuje promocję (kończy szkołę) z 

wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wyższą, bądź 

równą 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

4. Do ustalenia średniej ocen brane są oceny ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, dodatkowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii. 

5. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem „z 

wyróżnieniem”. 

6. Uczniowie kończący szkołę podstawową  ze średnią ocen 5,0 i wyższą oraz z 

zachowaniem wzorowym są zapisywani w „Złotej Księdze” szkoły oraz otrzymują 

okolicznościowe nagrody. 

7. Dla wyróżniających się uczniów Rada Pedagogiczna może przyznać puchar dyrektora 

szkoły lub odznaki: „ wzorowy uczeń”, „ wzorowy sportowiec”. 

8. Po II etapie edukacyjnym rodzice ucznia, który uzyskał średnią wszystkich ocen na 

świadectwie co najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę zachowania otrzymują list 

gratulacyjny. 

9. Nagroda dyrektora może być przyznany zespołowi klasowemu za najwyższą średnią ocen, 

za najwyższe oceny z zachowania, udział uczniów w konkursach przedmiotowych, 

czytelnictwie, działaniach samorządowych, imprezach kulturalnych i pracach 

użytecznych na rzecz szkoły, środowiska, za wysoką frekwencję. 

10. Odznakę wzorowy uczeń przyznaje się za średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe 
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zachowanie. 

11. Odznakę wzorowy sportowiec przyznaje się za znaczące miejsca we współzawodnictwie 

sportowym, wewnątrzszkolnym i międzyszkolnym oraz za wzorową postawę „ fair 

play”. 

§ 57 

Uczeń może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy, 

2) naganą  wychowawcy  z  wpisem  do   dziennika  i powiadomieniem  rodziców  lub 

prawnych opiekunów ucznia, 

3) ustnym upomnieniem dyrektora szkoły, 

4) naganą dyrektora szkoły, 

5) zakazem uczestnictwa w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę, 

6) przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje do dyrektora szkoły wychowawca 

klasy, pedagog szkolny lub inny nauczyciel. 

§ 58 

1.   Dyrektor udziela nagany w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą klasy. 

2. O udzielonej naganie dyrektora szkoły pedagog informuje na piśmie rodziców lub 

prawnych opiekunów ucznia. 

3. Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływania wychowawczego 

uczeń, na wniosek dyrektora szkoły, może być przeniesiony przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

4. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu 

zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia. 

5. Wykonanie kary wymienionej w ust. 3 może zostać zawieszone na czas próby (nie 

dłuższy niż 2 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu 

Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej. 

§ 59 

1. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia 

wychowawca zainteresowanego ucznia. 

3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

4. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 
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5. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on 

poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy. 

§ 60 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) uzyskania od dyrektora szkoły i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły 

oraz zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie podczas zebrań 

ogólnoszkolnych i klasowych, 

2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów 

sprawdzających oraz egzaminu preorientującego po zakończeniu kształcenia w szkole, 

3) uzyskania w ustalonym przez nauczyciela czasie ustnej lub pisemnej informacji na 

temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły, 

5) uzyskiwania bieżącej informacji o przyznanej nagrodzie lub karze. 

6) złożenia dyrektorowi szkoły udokumentowanego wniosku o nauczanie języka 

migowego 

R O Z D Z I A Ł    VIII 

Obowiązek szkolny 

§ 61 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego oraz dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu 

do szkoły podstawowej. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę lub innej wchodzącej 

do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się: 
 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, 

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

obwodem danej szkoły podstawowej, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

3) uczniów przybywających z zagranicy 
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3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz 

przyjmowany do klas II-VIII  na podstawie dokumentów potwierdzających wydanych przez 

szkołę, do której uczęszczał.  W przypadku, gdy uczeń nie może przedłożyć dokumentów, 

zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr po 

przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej 

 

§ 62 

W Szkole Podstawowej w Gromadce, do 31 sierpnia 2019 r. istnieją oddziały gimnazjalne, w 

których obowiązuje Statut Szkoły Podstawowej. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się 

odpowiednie akty prawne, zgodnie z obowiązującym prawem, 

 

§ 63 

Od 01 września 2019 roku nie prowadzi się rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum. 

§ 64 

1. Przy podziale uczniów do klas pierwszych bierze się następujące kryteria: 

1) w każdej klasie powinna być zbliżona liczba chłopców i dziewcząt, 

1) klasa powinna składać się ze zbliżonej liczby uczniów z bardzo dobrymi wynikami 

w nauce i uczniów z problemami w nauce, 

2) przydział uczniów powinien opierać się na zasadach 

równouprawnienia i poszanowania godności ucznia, 

3) szczegółowe procedury podziału uczniów do klas pierwszych zawiera „Regulamin 

przydziału uczniów do klas pierwszych”. 

2. Ze względu na warunki lokalowe szkoły oraz dobro uczniów dopuszcza się możliwość - 

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego - podziału istniejących już oddziałów na 

oddziały mniejsze. 

§ 65 

1. Zmiany osobowe i organizacyjne należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i 

ich rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian. 

2. Do nowych oddziałów przenosi się w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy 

wyrażą chęć przeniesienia się. 

3. W przypadku braku uczniów chętnych o przeniesieniu decyduje wychowawca klasy w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły - informując zainteresowanych rodziców o 

przeniesieniu. 
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4. Ze względu na stosowanie podziałów na grupy na zajęciach wychowania fizycznego 

oraz łączenia grup z klas równoległych, należy dążyć do wyrównania liczby dziewcząt 

i chłopców w nowych oraz istniejących już oddziałach. Dyrektor szkoły ustala liczbę 

przenoszonych dziewcząt i chłopców dla każdego oddziału.  

5. W tworzeniu nowych oddziałów powinni uczestniczyć wychowawcy zarówno 

oddziałów dzielonych jak i powstających. 

6. W razie likwidacji oddziału wskazanego przez komisję, złożoną z dyrektora 

(wicedyrektora), wychowawców i nauczycieli zainteresowanych klas oraz pedagoga 

szkolnego bierze się pod uwagę opinię uczniów i rodziców likwidowanego oddziału. 

7. Ze względu na dobro ucznia nie powinno się likwidować oddziałów podczas trwania 

nauki na danym etapie edukacyjnym. 

8. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do dyrektora 

szkoły o przeniesienie dziecka do oddziału równoległego jednak po pisemnym 

uzasadnieniu swej decyzji. 

9. O wyborze języka obcego dla wszystkich oddziałów decyduje dyrektor szkoły, biorąc 

pod uwagę możliwości kadrowe szkoły i możliwości organizacyjne nauki w szkole. 

10. Dyrektor szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

11. Szkoła może wprowadzać innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie 

odrębnych przepisów. Oddział, w którym wprowadzona będzie innowacja wybierany 

jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z autorem lub nauczycielem 

prowadzącym innowację i po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego 

oddziału. 

 

§ 66 

 

1. Uczniowie kończący naukę w szkole oraz zmieniający szkołę obowiązani są rozliczyć 

się ze zobowiązań najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej wypełniając kartę obiegową. Wzór karty obiegowej ustala dyrektor 

szkoły. Brak powyższego rozliczenia może być uwzględniony przez wychowawcę 

podczas ustalania oceny z zachowania. 

2. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona na piśmie do dyrektora 

zespołu. Wycieczki szkolne (imprezy) oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z 

zasadami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych imprez. 
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§ 67 

1.  Pełnoletni uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum(do końca roku szkolnego 

2018/2019) nie podlega obowiązkowi szkolnemu i może być skreślony z listy 

uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

2. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji, skreślić ucznia pełnoletniego z listy 

uczniów 

jeżeli zachowanie ucznia jest naganne lub jego stosunek do nauki nie rokuje 

ukończenia szkoły. 

 3. Przepis ten nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 

kuratora oświaty do innej szkoły. 

 

Tradycja i ceremoniał szkolny 

§ 68 

 

Jako tradycję szkolną przyjmuje się: 

1) Dzień Otwartej Szkoły, 

2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum podczas 

obchodów DEN 

3) Święto Sportu Szkolnego. 

4) Dzień Dziecka 

5) Dzień Samorządności - jest organizowany przez Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej w  pierwszy dzień wiosny. 

6) Wspólna Wigilia. 

7) Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. 

R O Z D Z I A Ł   IX   

  OCENIANIE 

§ 69 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego        

zachowaniu, 

2) udzielanie pomocy uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju, 
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3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczenie   rodzicom   (opiekunom)   i   nauczycielom   informacji   o   

postępach, trudnościach w   nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

 

§ 70 

I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III 

1. Nauczyciele klas I-III na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o 

wymaganiach wynikających z realizowanego programu. 

2. Ocenianie uczniów w ciągu roku szkolnego ma charakter ciągły i wyrażone jest w formie 

oceny opisowej śródrocznej i końcoworocznej. 

3. Nauczyciele  klas  I-III   wypracowują   we  własnym  zespole  wspólną   formę  oceny 

cząstkowej, którą wprowadzają po zaznajomieniu z nią uczniów oraz rodziców. 

4. Nauczyciel ustala bieżącą ocenę w oparciu o obserwację dziecka oraz analizę wytworów 

jego pracy. 

5. Nauczyciele klas I-III prowadzą dokumentację, w której odnotowują spostrzeżenia o 

indywidualnych osiągnięciach uczniów. 

 Wychowawca klasy informuje  uczniów  i rodziców o  osiągnięciach edukacyjnych 

minimum dwa razy w roku. 

7. Nauczyciele klas I-III gromadzą prace pisemne dzieci w teczkach i segregatorach. 

8. Rodzice maja prawo wglądu do sprawdzonych prac na zasadach ustalonych przez 

nauczyciela. 

9. Nauczyciel ma prawo do stosowania własnych narzędzi sprawdzających postępy uczniów 

w nauce. 

10. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania programowe do 

możliwości dziecka. 

11. Ocena uczniów z  zachowania ma charakter opisowy, ze szczególnym uwzględnieniem 

funkcjonowania ucznia w szkole, kultury osobistej, współpracy w grupie. 

12. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli osiągnięcia w 

roku szkolnym oceniono pozytywnie. 
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13. Uczeń klasy I-III może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej na 

wniosek wychowawcy i po zasięgnięciu opinii rodziców (opiekunów prawnych). 

14. Analiza osiągnięć uczniów prowadzona jest w cyklu rocznym i trzyletnim zgodnie z 

planem pracy szkoły. 

15. W ocenianiu samodzielnych prac uczniów w edukacji  wczesnoszkolnej stosuje się skalę 

procentową: 

ocena celująca 95%-100% 

ocena bardzo dobra 86%-94% 

ocena dobra 71%- 85% 

ocena dostateczna 51%-70% 

ocena dopuszczająca 31%- 50% 

ocena niedostateczna 0%- 30% 

16. Ocenę końcową ucznia w edukacji wczesnoszkolnej określają poziomy: 

a) doskonały (6 p) – wiadomości i umiejętności ucznia wykraczają poza treści 

zawarte w programie nauczania. Uczeń jest samodzielny i twórczy. 

Uczestniczy w konkursach, rozwiązuje zadania wykraczające poza program 

nauczania (100%-95%) 

b) bardzo dobry (5p) – uczeń dysponuje pełnym zasobem wiadomości i 

umiejętności wyznaczonych przez program nauczania. Samodzielnie 

rozwiązuje trudne problemy (94%-86%) 

c) dobry (4p) – uczeń posiada wiadomości i umiejętności stanowiące poszerzenie 

i pogłębienie wymagań podstawy programowej. Samodzielnie rozwiązuje 

typowe problemy (85%-71%); 

d) satysfakjonujący (3p)-uczeń posiada wiadomości i umiejętności zawarte w 

podstawie programowej, ale umiejętności te wymagają ćwiczeń. Podejmuje 

próby rozwiązywania zadań typowych (70%-51%); 

e) niesatysfakcjonujący (2p)- uczeń posiada elementarne wiadomości i 

umiejętności lub z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy o niewielkim 

stopniu trudności. Nad daną umiejętnością należy szczególnie popracować 

(50%-31%); 

f) słaby (1p)- uczeń nie opanował nawet w niewielkim stopniu wiadomości i 

umiejętności zawartych w podstawie programowej. Problemy o niewielkim 

stopniu trudności stanowią dla ucznia barierę nie do przejścia, nawet przy 

pomocy nauczyciela. Nie robi postępów. (30%-0%) 
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II i III ETAP EDUKACYJNY 

17. Nauczyciele klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum (do końca roku 

szkolnego 2018/2019) na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i 

rodziców o wymaganiach edukacyjnych zgodnie z programem nauczania. 

18. Ustalona przez nauczyciela ocena ucznia dotyczy wiadomości , umiejętności oraz 

postępów w nauce. 

19. Ocenianie uczniów ma charakter ciągły, zgodnie z przyjętym w planie 

dydaktyczno-wychowawczym nauczyciela harmonogramem sprawdzania i oceniania. 

20. W szkole stosuje się różnorodne metody sprawdzania osiągnięć uczniów w zależności od 

specyfiki przedmiotu. 

§ 71 

Organizacja oceniania 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2. Do ustalenia ocen z przedmiotów stosuje się skalę: 

6- cel - celujący 

5- bdb - bardzo dobry 

4- db - dobry 

3- dst - dostateczny 

2- dop - dopuszczający 

1- ndst- niedostateczny 

3. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne mogą być różnicowane dodatkowo 

poprzez stosowanie znaków „+” i „-„. 

4. Do ustalania ocen z zachowania stosuje się skalę: 

wz - wzorowe 

bdb - bardzo dobre 

db - dobre 

pop- poprawne 

ndp- nieodpowiednie 

ng – naganne 

5.  Ocenianie ma charakter wspierający rozwój ucznia. Dopuszczalnymi formami 

sprawdzania 

wiedzy i umiejętności są: 

1) sprawdziany pisemne (kartkówki), 
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2) prace klasowe ( klasówki), 

3) odpowiedzi ustne, 

4) zadania domowe, 

5) doświadczenia, 

6) opracowania, prezentacje, projekty, 

7) sprawdziany praktyczne, 

8) egzaminy. 

6. Ocenie podlegają: 

1) przygotowanie do lekcji, 

2) wypowiedzi ustne i pisemne, 

3) aktywność w czasie lekcji, 

4) zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń, 

5) prace domowe, 

6) działania dodatkowe, ponadstandardowe, 

7) inne elementy - specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji bez 

uzasadnienia z wyłączeniem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych, 

sprawdzianów i testów. 

 8.  Prace klasowe i sprawdziany są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na 

daną ocenę. 

1)   sposób wystawiania oceny: 

95% - 100% - celujący  

85% -  94% - bardzo dobry  

70% - 84% -   dobry  

50% - 69% -   dostateczny  

41% - 49% -   dopuszczający 

 0 % - 40% -   niedostateczny 

9. Nauczyciel powinien poinformować uczniów, które zadania lub pytania w pracy 

klasowej lub sprawdzianie są oceniane na ocenę celującą. Po uprzednim 

uzgodnieniu z uczniami nauczyciel ma prawo do modyfikacji ustalonego wyżej 

sposobu oceniania prac klasowych, testów i sprawdzianów. 

10. W odniesieniu do pisemnych prac kontrolnych ustala się, że: 

1) czas trwania pisemnego, niezapowiedzianego sprawdzianu nie powinien przekraczać 

15 minut, 
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2) niezapowiedziane sprawdziany pisemne sprawdzają bieżące wiadomości i 

umiejętności ucznia maksymalnie 3 ostatnich lekcji, 

3) praca klasowa z przedmiotu musi być zapowiedziana tydzień przed planowanym 

terminem poprzez wpis do dziennika, 

4) pracę klasową podsumowującą wiadomości poprzedza lekcja powtórzeniowa, 

5) ustala się możliwość pisania tylko jednej pracy klasowej w ciągu dnia i trzech w ciągu 

tygodnia, 

6) prace klasowe powinny być ocenione i omówione w terminie nie przekraczającym 14 

dni roboczych od ich napisania, 

7) nieobecność ucznia podczas pisania pracy klasowej zaznaczana jest w dzienniku 

lekcyjnym skrótem „nb”; uczeń ma możliwość zaliczenia tej pracy klasowej na zasadach 

ustalonych przez nauczyciela przedmiotu, 

  8) uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy klasowej w 

terminie ustalonym  z nauczycielem. Uzyskaną na warunkach określonych przez 

nauczyciela przedmiotu ocenę wpisuje się obok oceny poprzedniej lub symbolu „nb” 

przedzielając oceny znakiem „/”, 

9) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są pozostawiane do wglądu w szkole 

uczniom i rodzicom na ich prośbę, a następnie przechowywane przez nauczyciela w 

szkole w ciągu roku szkolnego. 

11. Wychowawca klasy przeprowadza w ciągu roku szkolnego co najmniej 4 spotkania 

ogólne (wywiadówki) z rodzicami w celu  przedstawienia i omówienia osiągnięć uczniów  w 

nauce i zachowaniu. 

12. Nie później niż na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną wychowawca 

jest zobowiązany do poinformowania - w formie pisemnej - rodziców (opiekunów) o 

ewentualnej ocenie niedostatecznej. 

13. W   tym   czasie   uczniowi   należy   stworzyć   możliwość   uzupełnienia   wiadomości   i 

doskonalenia umiejętności. 

14. Osiągnięcia uczniów z zajęć edukacyjnych nauczyciele podsumowują w postaci ocen 

śródrocznych lub końcoworocznych. 

15. Rada Pedagogiczna zatwierdza - w formie uchwały - wyniki klasyfikacji dwukrotnie w 

ciągu roku szkolnego: 

1) w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza (klasyfikacja śródroczna), 

2) w ostatnim tygodniu nauki szkolnej (klasyfikacja roczna). 
 

16. Szczegółowe procedury oceniania z zajęć edukacyjnych zawarte są w Wewnątrzszkolnym 
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Systemie Oceniania. 

17. Realizacja zadań dotyczących oceniania i sposobu pracy z uczniem posiadającym 

orzeczenie lub opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej. 
 

1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z opinią i orzeczeniem ucznia 

diagnozowanego przez PPP 

2. Pedagog ma obowiązek na bieżąco informować nauczycieli o nowych opiniach i 

orzeczeniach uczniów. 

3. W dziennikach lekcyjnych wychowawcy mają obowiązek zaznaczyć umownym 

znakiem ucznia posiadającego opinię lub orzeczenia ( O- uczeń z opinią; Orz-

uczeń z orzeczeniem; Owf- uczeń zwolniony z wychowania fizycznego) 

4. W planach wynikowych nauczyciel wyszczególnia zasady pracy z uczniami z 

opinią lub orzeczeniem. 

5. W przedmiotowym systemie oceniania należy dostosować wymagania do pracy z 

uczniem z orzeczeniem lub opinią. 

6. Nauczyciel w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz na 

podstawie orzeczenia PPP tworzy indywidualny program dydaktyczno-

profilaktyczny dla uczniów z aktualnym orzeczeniem. 

7. Dla uczniów z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim opracowuje się w 

zespole zadaniowym program edukacyjny uwzględniający wymagania określone w 

orzeczeniu PPP. 

8. Dla uczniów z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym opracowuje 

się w zespole zadaniowym program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający 

wymagania określone w orzeczeniu PPP. 

18. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub 

tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń 

realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły podstawowej, jest 

klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 

19. Za pracę nad projektem edukacyjnym uczeń jest oceniany wg zasad zawartych w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz podczas ustalania oceny z zachowania.(Do 

końca roku szkolnego 2018/2019) 

 

§ 72 
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Ogólne kryteria oceniania 

1. Ogólne zasady oceniania osiągnięć szkolnych są następujące: 

1) nauczyciel lub wszyscy nauczyciele danego przedmiotu muszą stosować 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO), który nie jest sprzeczny z postanowieniami 

Statutu Szkoły Podstawowej w Gromadce, 

2) PSO opracowywany jest przez zainteresowanych nauczycieli, 

3) PSO może zawierać dodatkowe udogodnienia dla uczniów, wymagające zawarcia 

kontraktu, 

4) PSO jest dostępny w bibliotece szkolnej. 

2. Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej i realizowanego programu 

nauczania. 

3. Do 10 września każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do wyczerpującego 

poinformowania uczniów o swoich wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania 

osiągnięć   oraz   warunkach   i   trybie   uzyskania   wyższej   oceny   niż   przewidywana 

końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

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

zachowania, o ogólnych założeniach WSO, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia 

uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

5. Każdy rodzic ma prawo uzyskać od nauczyciela szczegółowe informacje dotyczące 

wymagań edukacyjnych, kryteriów i sposobów oceniania z danego przedmiotu, a od 

wychowawcy dotyczące oceniania zachowania. 

6. Według ustalonego harmonogramu lub na prośbę rodziców nauczyciel jest zobowiązany do 

informowania rodziców lub opiekunów o postępach ucznia w nauce. 

7. Szczegółowe kryteria oceniania za pracę nad projektem edukacyjnym określa regulamin  

§ 73 

Procedury egzaminacyjne 

1. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
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nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać  

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych: 

a) egzaminy klasyfikacyjne po zakończeniu semestru ustala się w terminie 

umożliwiającym ich zakończenie przed upływem pierwszych dwóch miesięcy 

kolejnego semestru. 

b) egzaminy klasyfikacyjne po zakończeniu roku szkolnego ustala się w terminie 

umożliwiającym ich przeprowadzenie do końca sierpnia. 

c) w przypadku gdy uczeń z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nie 

przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, ustala się dla 

niego ostateczne oceny semestralne lub końcoworoczne. Uczeń otrzymuje oceny 

niedostateczne ze wszystkich przedmiotów, do których nie przystąpił. 

6.   Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony przez wychowawcę 

klasy  z  uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

2. EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 
 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 

roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala tę ocenę w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 
 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia wychowawca z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

b) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

a) wychowawca klasy, 

b) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 

b) pedagog, 
 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 
 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
 

8.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

11. Od ustalonej przez komisję oceny negatywnej odwołanie nie przysługuje. Jeżeli wynik 

egzaminu sprawdzającego jest pozytywny, Rada Pedagogiczna zobowiązana jest 

uwzględnić to w swojej uchwale dotyczącej wyników klasyfikacji. 

3. EGZAMIN POPRAWKOWY 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz w y 

chowania   fizycznego,   z   których   egzamin   ma   przede   wszystkim   formę   zadań 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

4   Przed    zakończeniem    zajęć    szkolnych,    wychowawca    klasy zawiadamia  w formie 

pisemnej za potwierdzeniem  rodziców (opiekunów) ucznia o wyznaczonym terminie 

egzaminu. 
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5. Zakres tematyczny egzaminu jest udostępniany uczniowi oraz na prośbę jego rodzicom lub 

prawnym opiekunom najpóźniej w przedostatnim dniu nauki. 

6. W egzaminie poprawkowym, na swój wniosek, może uczestniczyć bez prawa głosu rodzic 

zdającego ucznia. 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

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

komisji. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

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

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 
 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły  nie później niż do końca września. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 
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szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

14. Egzaminy zewnętrzne przeprowadza się w terminie i na zasadach określonych przez 

prawo oświatowe.  

§ 74 

Procedura oceniania zachowania 

 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w 

szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkolne, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ogólne kryteria oceniania zachowania:  

1) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a)     przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne, 

b) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

c) godnie reprezentuje szkołę, 

d) samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

e) szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, 

f) propaguje dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 

g) bierze czynny udział w organizowaniu życia klasy, szkoły, środowiska, 

h) pomaga kolegom w nauce, 

i) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, 

j) jest punktualny, 

k) dba o kulturę życia codziennego, 

l) przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną, 

m) przestrzega regulaminów pracowni, 

n) dba o piękno mowy polskiej, 

o) nie ulega nałogom. 
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2)    Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

b) pomaga kolegom w nauce, 

c) reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych, konkursach, 

d) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom, 

e) sumiennie spełnia wszystkie obowiązki szkolne, 

f) wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, 

g) ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych  i 4 spóźnienia. 

3)    Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega zasad kultury osobistej, 

b) odrabia zadania domowe, 

c) pomaga kolegom w nauce, 

a) nie wykazuje zbyt dużej aktywności, ale swoim zachowaniem nie utrudnia 

prowadzenia lekcji, 

d) wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

b) ma nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych  i nie więcej niż 5 

nieusprawiedliwionych spóźnień, 

e) nauczyciele sporadycznie zgłaszają zastrzeżenia do zachowania na lekcjach. 

4) Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) osiąga przeciętne wyniki, w porównaniu z własnymi możliwościami, 

b) czasami nie odrabia zadań domowych, 

c) dba o higienę osobistą i wygląd oraz estetykę otoczenia, w którym przebywa, 

a) opuścił   do 15 godzin zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, zdarza mu się często 

spóźniać na lekcje, 

b) uczeń nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie 

wykonuje powierzone mu prace, 

c) zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób, ale pozytywnie 

reaguje na zwróconą mu uwagę. 

5) Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) ma do 20 godzin zajęć lekcyjnych nieusprawiedliwionych i często spóźnia się na 

lekcje, 

a) często nie odrabia zadań domowych, 

b) nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, 

c) często nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, 



Statut Szkoły Podstawowej w Gromadce  

 70 

d) pali papierosy, 

e) przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

b) zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób i  nie reaguje  na 

zwróconą mu uwagę. 

6) Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a)   samowolnie i bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia lekcyjne, ma powyżej 20 

godzin zajęć lekcyjnych nieusprawiedliwionych, 

b) używa w szkole niebezpiecznych przedmiotów, 

c) znęca się psychicznie bądź fizycznie nad uczniami, 

d) pali papierosy, 

e) często używa wulgaryzmów i nie reaguje na zwróconą uwagę, 

f) fałszuje dokumenty i podpisy; 

b) wchodzi w konflikt z prawem przez kradzieże, bójki, pobicia, włamania, alkohol, 

narkotyki, 

h)  ma negatywny wpływ na innych uczniów, 

i)   stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu bądź życiu uczniów, 

j)   mimo podejmowanych działań brak jest nadziei na poprawę w najbliższym czasie. 

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na : 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 
 

4. Tryb oceniania dostosowany do specyfiki zespołu klasowego ustala wychowawca klasy,  

      który na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów) o  

      zasadach oceniania zachowania i poprawiania ocen z zachowania. W szczególnych  

      wypadkach może nastąpić podwyższenie oceny z zachowania w przypadku  

       umotywowanych zasług ucznia. 

5. Uczeń, który pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa narkotyki, kradnie lub dokonuje 

wymuszeń i pobić po trzykrotnym upomnieniu pisemnym (w dzienniku) otrzymuje ocenę 

naganną. 

6. Ustalenie oceny z zachowania opiera się na systemie punktowym, zatwierdzonym przez 

radę pedagogiczną i podlegającym ewaluacji. Szczegółowe kryteria oceny punktowej 

znajdują się w „Kontrakcie z uczniami dotyczącym ocen z zachowania w Szkole 

Podstawowej w Gromadce”. 

7. Wystawianie ocen cząstkowych z zachowania należy do wyłącznej kompetencji 

wychowawcy klasy. 
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8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 

9. Ocenami obniżonymi są: nieodpowiednie i naganne. 

10. Nie później niż na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej 

wychowawca informuje uczniów o przewidywanych ocenach zachowania. 

11. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że 

roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do ustalenia oceny z 

zachowania. 

12. Do ustalenia oceny z zachowania dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 
 

1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

1) wskazany przez wnioskodawców nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

3) pedagog, 

4) przedstawiciel samorządu szkolnego, 

5) przedstawiciel klasowej rady rodziców. 

13. Komisja zapoznaje się ze zgromadzonymi materiałami ustala, w drodze głosowania, 

ocenę z zachowania. 

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

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) ustaloną propozycję oceny zachowania wraz z uzasadnieniem, 

d) dokumentację procesu oceniania zachowania prowadzi wychowawca klasy, z 

uwzględnieniem zasad poszanowania prywatności i godności osobistej uczniów. 

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania uzyskana w wyniku prac komisji (pkt. 13) jest 

ostateczna, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia ogłoszenia oceny. 

16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 
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odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 75 

Tryb odwoławczy 

1. Uczeń lub grupa uczniów, którzy uważają, że są oceniani niezgodnie z zasadami 

WSO mogą złożyć skargę do dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor  przeprowadza  postępowanie  wyjaśniające   i  w   ciągu  14   dni  

przedstawia rozstrzygnięcie. 

3. Od rozstrzygnięcia dyrektora przysługuje stronom odwołanie do Rady 

Pedagogicznej, która rozpatruje sprawę na najbliższym, planowym posiedzeniu. 

4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu wystawiania oceny. 

5.   Zgłaszający winni wskazać na piśmie, które przepisy prawa dotyczące trybu 

wystawiania oceny zostały naruszone. 

6.    Zastrzeżenia rozpatruje dyrektor, po wysłuchaniu stron i zasięgnięciu opinii 

zespołu kierowniczego w terminie 14 dni od zarejestrowania zgłoszonych 

zastrzeżeń. 

7.  W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia do szkoły ucznia przybywającego z 

zagranicy rodzic lub opiekun prawny może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia 

wystąpienia rodzica, opiekuna prawnego. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny 

odmowy przyjęcia. Jednocześnie dyrektor szkoły powołuje komisje odwoławczą  w 

skład której wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły 

(dyrektor nie może być członkiem takiej komisji). Rodzic lub opiekun prawny ucznia 

może wnieść odwołanie do tej komisji w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia do szkoły. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 7 

dni. Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego.  

§ 76 

Ewaluacja wewnętrzna 

 

1. Prawo wyrażania opinii i wnioskowania o zmiany WSO przysługuje: 

1) Radzie Pedagogicznej, 

2) zespołowi kierowniczemu, 
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3) Radzie Samorządu Uczniowskiego 

4) Radzie Rodziców. 

2. Projekt   zmiany   procedury   oceniania   z   zajęć   edukacyjnych   przygotowują   zespoły 

zadaniowe. 

3. Projekt zmiany procedury oceniania zachowania przygotowuje zespól ds. wychowania i 

opieki. 

4. Projekt innych zmian przygotowuje wicedyrektor , z uwzględnieniem stanowiska zespołu 

kierowniczego. 

5. Rada Pedagogiczna dokonuje corocznej ewaluacji WSO. 

6. Kwestie, które nie zostały ujęte rozpatrywane będą zgodnie z aktualnym prawem oświatowym. 

7. Dyrektor szkoły przy współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze 

przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. 

 

R O Z D Z I A Ł X 

§ 77 

Organizacja nauki języka mniejszości narodowej 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. Zadanie  to realizowane jest w szczególności poprzez naukę języka 

mniejszości narodowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz 

możliwościami kadrowymi i finansowymi szkoły w następujących formach : 

a. nauczanie języka mniejszości narodowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo; 

b. organizację zajęć własnej historii i kultury mniejszości narodowej; 

c. współpracę z ZUP o/ Gromadka; 

2. Szkoła przyjmuje od rodziców wniosek przy zgłoszeniu ucznia do szkoły, a także w toku  

nauki szkolnej  w terminie do dnia 20 września. Wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia 

w szkole. 

3. Szkoła organizuje nauczanie języka mniejszości narodowej w oddziałach szkolnych, jeżeli 

na naukę języka mniejszości narodowej  zgłoszono na  poziomie danej klasy co najmniej 7 

uczniów. 

4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza niż określona w ww. pkt 

organizuje się nauczanie języka mniejszości w grupach międzyoddziałowych lub między- 

klasowych oraz międzyszkolnych z tym, że: 

a. grupa międzyoddziałowa, utworzona z uczniów różnych oddziałów na 
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poziomie danej klasy, nie może liczyć mniej niż 7 uczniów ; 

b. grupa międzyklasowa, utworzona z uczniów różnych klas, w której nauczanie 

odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych, nie może 

liczyć mniej niż 3 i nie więcej niż 14 uczniów; 

c. zespoły międzyprzedszkolne lub między-szkolne (liczba uczniów w tym 

przypadku nie może być mniejsza niż 3  i większa niż 20 uczniów)- w tym 

przypadku nauczanie języka mniejszości narodowej prowadzi się w wymiarze 

3 godzin tygodniowo. ( W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego przedszkole lub szkołę, liczba uczniów w oddziałach, grupach 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych nie może być mniejsza niż 

określona wyżej). 

5. Złożenie powyższej liczby wniosków obliguje dyrektora szkoły do organizowania zajęć: 

a. nauczania języka mniejszości narodowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo; 

b. nauczanie własnej historii i kultury; 

c. zorganizowania wyżej wymienionych form nauczania na podstawie podstawy 

programowej. 

6. Dyrektor przypomina w każdym roku szkolnym rodzicom uczniów o możliwości złożenia 

wniosku  do 20 września w sprawie nauczania języka mniejszości narodowej, historii i 

kultury kraju pochodzenia uczniów. Szkołą może prowadzić naukę geografii państwa, z 

którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, zajęcia artystyczne lub 

inne dodatkowe zajęcia. 

 

R O Z D Z I A Ł   XI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 77 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność 

wychowawcza  wśród  uczniów  oraz   rozszerzanie  i   wzbogacenie  form   działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem ust. 3. 

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

w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

3.   W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne. 

§ 78 

http://www.abbyy.com/buy
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1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły informuje 

pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń, wykładając 

je do wglądu w pokojach nauczycielskich bądź w razie potrzeby w innych miejscach. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Gromadce zobowiązani są do 

systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego 

wykonywania zawartych w nich poleceń. 

§ 79 

1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu. 

2. Wniosek o dokonanie zmiany inne organy szkoły kierują na piśmie do Rady 

Pedagogicznej. 

3. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w statucie po 

podjęciu stosownej uchwały. 

4. Zmiany w statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy szkoły. 

§ 80 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne  

przepisy. 

§ 81 

Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

Informacja dotycząca tekstu statutu umieszczonego na oficjalnej stronie szkoły. 

 

Statut został zaktualizowany na dzień 01.09.2018. 

 

Informujemy, że tekst umieszczony na stronie www.zswgromadce.pl może nie być 

aktualny, dlatego prosimy zapoznać się także z wersją wydrukowaną i opieczętowaną. 

Oryginalna,  opieczętowana i aktualna wersja Statutu Szkoły Podstawowej w Gromadce 

znajduje się w sekretariacie szkoły, bibliotece oraz u dyrektora szkoły. 

 

 


