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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

1. Niniejszy Statut opracowany został zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe Dz.U. 2020 poz. 910 z póź.zm.) 

2. Jeżeli w Statucie jest mowa o: 

1. "Szkole" - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Zespołu Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie. 

2. „Zespole” - należy rozumieć Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

3. "Organie prowadzącym Szkołę" - należy przez to rozumieć Powiat Opolski. 

4. "Organie nadzorującym Szkołę" - należy przez to rozumieć organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, tj. Opolskiego Kuratora Oświaty. 

5. "Statucie" - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. 

Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

6. "Dyrektorze Szkoły" - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie. 

7. "Nauczycielach" - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych 

Szkoły. 

ROZDZIAŁ 1 

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 2. 

1. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Nazwa szkoły 

brzmi: Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

2. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży. 

3. Siedzibą Szkoły jest miasto Niemodlin, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin. 

4. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: 

Szkoła Podstawowa w Niemodlinie. 

5. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Opolski z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 

Opole. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty z siedzibą w Opolu, ul. 

Piastowska 14, 45-081 Opole. 

§ 3 

1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia: 

1. I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III 

2. II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII 

2. Nauka w Szkole jest bezpłatna. 

3. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000910
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ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 4 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.  

3. Do głównych celów i zadań Szkoły należy w szczególności:  

1. bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2. prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami; 

4. umożliwienie nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia Szkoły; 

5. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli; 

6. kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny; 

4. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

1. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej 

i religijnej, 

2. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom i ich rodzicom, 

3. rozwija zainteresowania uczniów organizując, 

4. prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje indywidualne potrzeby ucznia, w miarę 

możliwości zaspokaja je; 

5. współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku;  

6. współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo: policją i strażą miejską;  

7. organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę; 

8. organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

9. organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;  

10. organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej; 

11. organizuje zajęcia rewalidacyjne; 

12. organizuje zajęcia logopedyczne; 

13. zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę m.in. poprzez: 

a) organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;  

b) stały monitoring wizyjny budynku oraz terenu Szkoły; 

c) sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem; 

d) ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych; 

14. kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii 

własnego narodu;  

15. organizuje wolontariat; 

16. prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia; 

17. realizuje działania związane z doradztwem zawodowym; 

5. Cele i zadania realizują nauczyciele wraz z uczniami, przy współpracy z rodzicami. 

6. Cele i zadania osiągane są poprzez: 

1. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 
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2. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

3. wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia 

pomocy słabszym. 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 5 

Organami Szkoły są: 

1. Dyrektor Szkoły; 

2. Rada Pedagogiczna; 

3. Rada Rodziców; 

4. samorząd uczniowski. 

§ 6 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1. kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole; 

3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4. współpraca ze wszystkimi organami Szkoły; 

5. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

6. tworzenie zespołów tematycznych i zadaniowych; 

7. realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji; 

8. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, 

finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły; 

9. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

10. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

11. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty; 

12. stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

13. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 

o działalności Szkoły; 

14. dopuszczanie do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania; 

15. podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego; 

16. organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

17. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

18. skreślenie ucznia z listy uczniów; 

19. współpraca z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym 

udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia, celem właściwej realizacji tej 

opieki. 
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2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy, należy 

w szczególności: 

1. kierowanie zakładem pracy i zatrudnionymi w Szkole nauczycielami i pracownikami 

niebędącymi nauczycielami; 

2. decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

Szkoły; 

3. decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 

4. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 

5. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły, którzy mają status 

pracowników samorządowych; 

6. sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w Szkole; 

7. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

8. zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

9. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę; 

10. organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

§ 7 

1. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole. 

2. Sposoby przekazywania informacji przez Dyrektora Szkoły: 

1. Radzie Pedagogicznej: 

a. pisemne komunikaty lub zarządzenia wywieszane w pokoju nauczycielskim, na 

tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej lub w e-dzienniku; 

b. podczas nauczania na odległość komunikaty lub zarządzenia umieszczane są w e-

dzienniku; 

c. ogłoszenia podawane na zebraniach Rady Pedagogicznej, zaprotokołowane w Księdze 

protokołów Rady Pedagogicznej. 

2. uczniom - za pośrednictwem wychowawców klas, poprzez: 

a. ogłoszenia ustne; 

b. kontakty indywidualne, udokumentowane w e-dzienniku. 

§ 8 

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

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Kompetencje Rady Pedagogicznej szczegółowo 

określa ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, art. 70-71 oraz regulamin Rady 

Pedagogicznej. 

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowy. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie. 

§ 9 
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1. Rada Rodziców uchwala regulamin działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną 

strukturę i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady. 

2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach dotyczących Szkoły. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;  

3. opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora Zespołu. 

4. W przypadku, gdy Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie treści programu wychowawczo-

profilaktycznego, program ten uchwala Rada Pedagogiczna. 

5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły i Zespołu Szkół, Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

§ 10 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów.  

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły i Zespołu Szkół, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

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

3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem; 

5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

6. prawo do powołania szkolnego rzecznika praw ucznia; 

7. opiniowania organizacji Szkoły. 

5. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Zespołu Szkół. 

6. Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści 

zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. 

7. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły - pracę nauczycieli Szkoły, dla 

których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

§ 11 

Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania, podejmowania decyzji w sprawie swoich 

kompetencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami szczególnymi. 
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§ 12 

Sprawy sporne występujące między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły. W przypadku, gdy 

stroną sporu jest Dyrektor - Starosta Opolski. Sprawę sporną do rozstrzygnięcia kieruje do Starosty 

Opolskiego Dyrektor Szkoły. 

§ 13 

Każda ze stron może odwołać się, w zależności od charakteru sprawy, do Opolskiego Kuratora 

Oświaty lub Zarządu Powiatu Opolskiego. 

ROZDZIAŁ 4  

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 14 

1. Kalendarz roku szkolnego - terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w 

przepisach ministra właściwego do spraw oświaty dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację zajęć edukacyjnych określa, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji.  

3. Arkusz organizacji Zespołu opracowuje Dyrektor w terminach zgodnych z obowiązującymi 

przepisami 

4. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie może 

przekraczać 25. 

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są: 

1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a. dydaktyczno-wyrównawcze, 

b. korekcyjno-kompensacyjne, 

c. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3. zajęcia rewalidacyjne; 

4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

6. w systemie klasowo-lekcyjnym godzina lekcyjna trwa 45 min, w klasach I - III nauczyciele sami 

regulują czas zajęć edukacyjnych i przerw. 

7. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne. 

8. Dopuszcza się prowadzenie niektórych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych poza 

systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów. 

9. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej lub rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być 

prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

§ 15 

1. Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 

1. Do Szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, na wniosek rodziców. 
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2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania  

do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych. Program ten stanowi indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym Szkoła zapewnia: 

a. pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b. odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne; 

c. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.  

§ 16 

1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem 

lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

3. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem. 

§ 17 

1. W Szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa. 

2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie Szkoły. 

3. Wniosek nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony. 

§ 18 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w formie: 

1. konsultowania metod i form pracy udzielanej uczniom; 

2. kierowania uczniów na konsultacje lub w celu diagnozy we współpracy i za pośrednictwem 

2. Współdziałanie z poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo 

i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom w ramach: 

1. kierowania do poradni w celu specjalistycznej diagnozy lub terapii indywidualnych 

przypadków we współpracy i za pośrednictwem rodziców, 

2. uwzględniania zaleceń i opinii wydanych przez poradnie i instytucje w pracy dydaktyczno-

wychowawczej Szkoły. 

3. Szkoła współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami mogącymi wesprzeć 

działalność statutową Szkoły. 

 

§ 19 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.  

2. Aktywizuje rodziców i uzyskuje wsparcie w realizowaniu zadań Szkoły m.in. poprzez 

angażowanie do pracy w Radzie Rodziców.  

§ 20 

1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 

wprowadzona w całej Szkole lub w oddziale, lub grupie. 

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej. 
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4. Szczegółową organizację wprowadzania innowacji w Szkole oraz współdziałania ze 

stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej określa 

regulamin działalności innowacyjnej w Szkole. 

ROZDZIAŁ 5 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 

§ 21 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość 

i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 

Szkołę; 

2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego; 

3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych; 

5. tworzenie własnego warsztatu pracy; 

6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych; 

7. prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

8. wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia; 

9. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

10. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności 

uczniów; 

11. uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania; 

12. zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

13. udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

14. informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy 

ustalonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

15. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

16. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

17. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

18. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

19. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach 

koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach 

doskonalenia organizowanych przez instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze 

szkolnym planem WDN; 

20. aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez Szkołę, opieka nad uczniami; 

21. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne 

rozpoczynanie i kończenie zajęć; 
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22. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie wpisów do 

dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; systematyczne prowadzenie dokumentacji 

w dzienniku elektronicznym. 

23. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej 

ucznia; 

24. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

25. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

26. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

27. uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; 

§ 22 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności:  

1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków; 

3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

z rówieśnikami; 

5. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

6. realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

7. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie 

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy 

w nauce; 

8. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się, 

porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy; 

9. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce; 

10. podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 

pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności uczniów w życiu Szkoły, konkursach, 

zawodach, w kołach; 

11. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek; 

12. wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, ład, czystość, estetykę 

klas, pomieszczeń i terenu Szkoły oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole 

i poza Szkołą; 

13. współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki 

i pomocy materialnej uczniom; 
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14. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy; 

15. prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dziennika elektronicznego, arkuszy ocen, 

świadectw szkolnych itp.; 

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego 

kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca 

ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania 

i motywowania wychowanków. 

§ 23 

1. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy: 

1. indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi 

jej; 

2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle 

niepowodzeń szkolnych; 

3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych  

i środowiskowych; 

4. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów 

wychowawczych i rodzinnych; 

5. koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej  

przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny; 

6. koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki 

świadczące pomoc społeczną; 

7. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 

8. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych 

z etapem rozwojowym uczniów; 

9. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

10. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

11. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

12. prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań 

wychowawczych nauczycieli. 

§ 24 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów; 

2. prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju 

mowy; 

3. współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń 

z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy; 

4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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§ 25 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz 

zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę; 

5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 26 

1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania: 

1. gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne; 

2. udostępniania zbiory biblioteczne i udziela informacji bibliograficznych, źródłowych 

i tekstowych; 

3. prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury; 

4. dokonuje konserwacji zbiorów; 

5. prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów; 

6. prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej; 

7. uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego Szkoły; 

8. rozpoznaje zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze; 

9. prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa; 

10. prowadzi dokumentację pracy biblioteki. 

2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, 

porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie 

środków trwałych (książki) tego działu. 

ROZDZIAŁ 6 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ 

§ 27 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczny pobyt w Szkole i w trakcie zajęć organizowanych przez 

Szkołę. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie lekcji i innych organizowanych zajęć odpowiada nauczyciel 

prowadzący te lekcje lub organizujący zajęcia, a za bezpieczeństwo w trakcie przerw 

międzylekcyjnych odpowiada nauczyciel dyżurny. 

3. Bezpieczne warunki przebywania uczniów w Szkole regulują odrębne przepisy. 

ROZDZIAŁ 7 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 
Ogólne zasady oceniania 

§ 28 

1. Ocenianiu podlegają: 

1. osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2. zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
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określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

 § 29 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu; 

2. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4. monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 

2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 30 

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele samodzielnie lub 

w ramach zespołów i składają je u Dyrektora w terminie przez niego wyznaczonym. Ustalone 

zasady tworzą Przedmiotowe Zasady Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących 

danego przedmiotu. Przedmiotowe Zasady Oceniania dostępne są w gabinecie Dyrektora 

w godzinach jego pracy. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o: 

1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

§ 31 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1. stopień celujący - uczeń posiadł wiedzę i wszystkie umiejętności określone w podstawie 

programowej w danej klasie, czyli: 
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a. samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,  

b. zajmuje znaczne miejsca w olimpiadach przedmiotowych, konkursach,  

c. wykonuje dodatkowe prace w danym przedmiocie,  

d. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami z danego przedmiotu,  

e. proponuje rozwiązania nietypowe, oryginalne, 

f. laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną; 

2. stopień bardzo dobry - uczeń opanował wiedzę i umiejętności określone podstawą 

programową: 

a. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

b. samodzielnie pracuje,  

c. potrafi zastosować zdobytą wiedzę do nowych zadań, problemów,  

d. korzysta z dodatkowej literatury; 

3. stopień dobry - uczeń opanował wiedzę przewidzianą w podstawie programowej: 

a. poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,  

b. potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonywać powierzone mu zadania 

z danego przedmiotu; 

4. stopień dostateczny - uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie 

programowej: 

a. wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności przy 

pomocy nauczyciela; 

5. stopień dopuszczający - uczeń ma braki w opanowaniu podstawy programowej: 

a. wykonuje wybrane zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,  

b. chętnie wykonuje, często przy pomocy nauczyciela, prace bardzo typowe, 

schematyczne; 

6. stopień niedostateczny - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą 

programową w danej klasie, a braki te uniemożliwiają przyswajanie mu dalszej wiedzy z 

danego przedmiotu: 

a. nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać najprostszych, 

elementarnych zadań,  

b. wykazuje niechęć, bierność do przedmiotu,  

c. odmawia pomocy koleżeńskiej, nauczyciela, rodziców (opiekunów). 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany będzie pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć.  

§ 32 

1. Nie później niż na 30 dni przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych. 

2. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną semestralną wystawia 

Dyrektor lub wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. 

3. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

§ 33 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na 
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zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za 

który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek rodzica ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, złożony do Dyrektora na 7 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

§ 34 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany udostępnia się uczniom na terenie Szkoły i na 

warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. 

2. Kontrolne prace pisemne z danego roku szkolnego nauczyciel przechowuje do końca roku 

szkolnego. 

Ocenianie uczniów w klasach I–III 

§ 35 

1. Zasady oceniania uczniów klas I-III: 

1. ocena półroczna i końcoworoczna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową; 

2. w trakcie semestrów obowiązuje ocena punktowa w skali od 1 do 6 połączona z komentarzem 

pisemnym lub ustnym. Jest ona dla uczniów zachętą do efektywnej pracy, a dla rodziców 

informacją o osiągnięciach dydaktycznych dziecka; 

3. w Szkole obowiązują kryteria do poszczególnych punktów opracowane przez zespół na 

podstawie obowiązującej podstawy programowej klas I-III. 

2. W klasach prowadzi się codzienną ocenę zachowania podczas zajęć. 

3. Z bieżącymi ocenami punktowymi i ocenami zachowania będą zapoznawani rodzice wg ustaleń 

nauczyciela i rodziców poprzez dziennik elektroniczny. 

4. Oceny opisowe i punktowe dotyczą następujących edukacji:  

1. polonistycznej; 

2. matematycznej; 

3. społecznej; 

4. przyrodniczej;  

5. muzycznej; 

6. plastycznej;  

7. zajęć technicznych; 

8. zajęć informatycznych; 

9. wychowania fizycznego; 

10. języka angielskiego.  

5. Ocena z religii jest oceną cyfrową w skali od 1 do 6.  

6. Ocena zachowania jest oceną opisową. 

ROZDZIAŁ 8  

ORGANIZACJA SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

§ 36 

1. W Szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII. 

2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które 

zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji 

i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu. 

3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 

podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. 
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4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności 

radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym 

sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne 

zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji. 

6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami 

i nauczycielami. 

ROZDZIAŁ 9  

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

§ 37 

1. Uczeń w Szkole ma prawo do:  

1. opieki podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych; 

2. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

3. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

4. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

5. jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania; 

6. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

7. reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze 

swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

8. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach; 

9. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

10. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11. korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez Dyrektora Szkoły; 

12. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 

13. zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 

oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

14. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 

15. być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu zgodnie ze szkolną ordynacją 

wyborczą; 

16. składania egzaminu poprawkowego; 

17. składania egzaminu klasyfikacyjnego; 

18. uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, 

a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej; 

19. poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu, a 

jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo 

najwyższej; 

 § 38 

1. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:  

1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie; 

2. godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią; 

3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych 

i wybranych przez siebie zajęciach; 
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4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz 

ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy; 

5. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:  

a. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

6. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

8. pisemnego usprawiedliwiania nieobecności u wychowawcy;  

9. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

10. swym zachowaniem i postawą nie demoralizować innych uczniów, nie przejawiać agresji 

słownej i fizycznej; 

11. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych 

nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających i e-

papierosów; 

12. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej 

fryzury.  

§ 39 

1. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić pełnoletniego ucznia z listy uczniów, jeśli uczeń 

ten w rażący sposób narusza zasady zapisane w Statucie lub opuszczał zajęcia bez 

usprawiedliwienia bądź nie rokuje, że ukończy Szkołę w danym roku szkolnym.  

2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego. 

§ 40 

1. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia 

praw ucznia. 

2. Skargę w formie pisemnej składa się do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dniu od wystąpienia 

naruszenia praw ucznia. 

3. W przypadku, gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest Dyrektor, skargę składa się do Opolskiego 

Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji 

naruszającej prawa ucznia. 

ROZDZIAŁ 10  

RODZAJE I WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRÓD ORAZ TRYB WNOSZENIA 

ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY 

§ 41 

1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1. wybitne osiągnięcia w nauce; 

2. zaangażowania w różnorodną działalność na rzecz Szkoły; 

3. osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły; 

4. wzorową postawę i zachowanie; 

5. szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych; 

6. wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt Szkole; 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samorządu 

uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 
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1. pochwałę ustną wychowawcy wobec całej klasy z wpisem do klasowego zeszytu pochwał 

i uwag; 

2. pochwałę wychowawcy i/lub opiekuna organizacji uczniowskich wobec uczniów Szkoły 

wpisem do e-dziennika; 

3. pochwałę ustną wychowawcy na zebraniu rodziców z wpisem do e-dziennika; 

4. pochwałę ustną Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej z wpisem do e-dziennika; 

5. list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców; 

6. dyplom uznania; 

7. nagrodę rzeczową. 

4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców, z budżetu Szkoły oraz sponsorów. 

5. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem, jeśli w wyniku 

rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 

4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie 

z regulaminem. 

7. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie. 

8. Odwołanie się w formie pisemnej od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom 

(prawnym opiekunom) oraz osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która 

przyznała nagrodę w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie. 

9. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, w terminie do 14 dni 

od dnia wniesienia odwołania. 

10. Decyzja komisji jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ 11  

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD 

KARY 

§ 42 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1. uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag; 

2. rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem z wpisem do e-dziennika; 

3. upomnienie wychowawcy w obecności rodzica z wpisem do e-dziennika; 

4. pozbawienie pełnionych w klasie funkcji (jeśli uczeń pełni) z wpisem do e-dziennika; 

5. nagana wychowawcy z wpisem do e-dziennika i powiadomieniem rodziców; 

6. zakaz udziału w imprezach szkolnych z wpisem do e-dziennika; 

7. upomnienie Dyrektora z wpisem do e-dziennika; 

8. pozbawienie pełnionych funkcji w Szkole (jeśli uczeń pełni); 

9. zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz z wpisem do e-dziennika; 

10. nagana Dyrektora z wpisem do e-dziennika i z pisemnym powiadomieniem rodziców; 

11. przeniesienie ucznia do równoległej klasy Szkoły, jeżeli jest to możliwe (na wniosek 

wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, Dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej); 

12. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora 

oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły zgodnie z obowiązującą procedurą.  

2. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1. wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora, innego pracownika Szkoły; 

2. Rady Pedagogicznej; 
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3. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego 

odwołania do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor Szkoły w terminie 7 dni rozpatruje 

odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

4. Od kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły przysługuje uczniowi lub jego rodzicowi prawo 

wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku do Dyrektora Szkoły o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 7 dni od udzielenia kary. Dyrektor Szkoły w terminie 14dni rozpatruje wniosek 

i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz 

samorządu uczniowskiego.  

ROZDZIAŁ 12  

PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY 

§ 43 

1. W przypadku gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze, a zachowanie ucznia 

nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do Dyrektora z uzasadnionym wnioskiem o 

podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

2. 1. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wychowawca ma obowiązek przedstawić pełną analizę 

postępowania ucznia.  

3. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach 

wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach 

ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 

4. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę 

dotyczącą danej sprawy.  

5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. 

6. Dyrektor Szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania 

opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania 

uchwały Rady Pedagogicznej. 

7. Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Opolskiego Kuratora Oświaty. 

8. Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły podejmuje Opolski Kurator Oświaty. 

ROZDZIAŁ 13  

WOLONTARIAT W SZKOLE 

§ 44 

1. W Szkole organizuje się pracę wolontariacką uczniów na rzecz pomocy innym uczniom 

i instytucjom współpracującym ze Szkołą. Praca ta wykonywana jest w formie Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. 

2. Szkolnym klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do 

opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły. 

3. Szczegółową organizację wolontariatu w Szkole określa regulamin szkolnego klubu wolontariatu. 

ROZDZIAŁ 14  

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

§ 45 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. 

2. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warunków pracy nauczycieli, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów. 

3. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin. 
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§ 46 

1. Biblioteka współpracuje z: 

1. uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania 

i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania 

i samokształcenia, 

2. nauczycielami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów 

dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji 

wspólnych przedsięwzięć, 

3. wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania 

i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, 

4. rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, 

literaturze pedagogicznej, 

5. innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany 

doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych, 

6. instytucjami kultury i stowarzyszeniami, zgodnie z potrzebami. 

ROZDZIAŁ 15  

ŚWIETLICA SZKOLNA 

§ 47 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub 

dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających 

opieki pedagogiczno-psychologicznej w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 

2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz zajęć 

umożliwiających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

3. Pracą świetlicą kieruje kierownik świetlicy. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

przekracza 25 uczniów. 

5. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, w tym w szczególności 

dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, 

sierot, dzieci z rodzin zastępczych. 

6. Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców na spotkaniach 

z wychowawcą w zależności od możliwości Szkoły. 

7. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez 

Dyrektora Szkoły.  

ROZDZIAŁ 16  

STOŁÓWKA SZKOLNA 

§ 48 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole 

działa stołówka. 

2. Ze stołówki korzystają uczniowie, których rodzic opłacił obiady lub ci, którzy mają 

dofinansowanie z innych instytucji. 

3. Obiady są przygotowywane i dostarczane przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy ze Szkołą, 

która ustala koszt posiłku i odpowiada za spełnienie wymogów żywieniowych i zdrowotnych. 
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ROZDZIAŁ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 49 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy. 

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

4. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami opatrując nimi: 

1. świadectwa, duplikaty świadectw i inne druki szkolne w miejscach oznaczonych we wzorach 

odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji 

szkolnych oraz świadectw w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których 

używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm, 

2. poświadczenie zgodności kopii z oryginałem świadectwa, na każdej stronie, 

3. sprostowanie błędów i oczywistych omyłek w treści świadectwa szkolnego promocyjnego, 

4. legitymacje szkolne, potwierdzając ich ważność. 

5. zaświadczenie o nauce w Szkole. 

5. Tablice i pieczęcie Szkoły zawierają napis: Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie. 

6. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny przyjęty przez Radę 

Pedagogiczną, po uwzględnieniu opinii samorządu szkolnego. 

7. Postanowienia Statutu wymagają bieżącej aktualizacji, stosownie do zmian w obowiązujących 

przepisach prawa. 

8. Postulaty zmian Statutu proponują członkowie Rady Pedagogicznej. 

9. Zmiany w Statucie wprowadza się uchwałami Rady Pedagogicznej. 

10. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 

szkolnej. 

11. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 

 

 


