
 1 1 

                                                                                                           
 

 

 
 

STATUT  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 

 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

 

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

 

W BIAŁYMSTOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



 2 2 

 

SPIS TREŚCI 

 

Podstawy prawne …..................................................................................... str. 5 

 

ROZDZIAŁ  I       Ogólne informacje o szkole …..................................... str. 5 

 

§ 1 Nazwa i siedziba szkoły 

§ 2 Organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

§ 3 Cykl i etapy kształcenia 

§ 4 Obowiązek szkolny 

§ 5 Pomieszczenia i urządzenia służące realizacji zadań szkoły 

§ 6 Działalność szkoły na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami     

      edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych 

§ 7 Przepisy prawa wewnątrzszkolnego 
 
ROZDZIAŁ  II      Cele i zadania szkoły …............................................... str. 8 

 

§ 8 Idea i cele szkoły 

§ 9 Realizacja celów i zadań 
§ 10 Sprawowanie opieki nad uczniami w szkole 

§ 11 Pełnienie dyżurów nauczycielskich na przerwach 

§ 12 Sprawowanie opieki nad uczniami poza terenem szkoły 

§ 13 Dobrowolne grupowe ubezpieczenie NNW 

 

ROZDZIAŁ  III     Organy szkoły i ich kompetencje............................. str. 13 

 

§ 14 Organy szkoły 

§ 15 Dyrektor szkoły 

§ 16 Nadzór pedagogiczny pełniony przez dyrektora szkoły 

§ 17 Rada pedagogiczna 

§ 18 Rada rodziców 

§ 19 Samorząd uczniowski 

§ 20 Działalność stowarzyszeń i innych organizacji w szkole 

§ 21 Współpraca organów szkoły, rozstrzyganie sporów 

 

ROZDZIAŁ  IV     Organizacja szkoły …................................................ str. 23 

 

§ 22 Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć 
§ 23 Dodatkowe dni wolne w szkole 

§ 24 Arkusz organizacyjny szkoły 

§ 25 Struktura organizacyjna szkoły i formy działalności dydaktyczno -  



 3 3 

         - wychowawczej 

§ 26 Rodzaje oddziałów w szkole 

§ 27 Oddziały tradycyjne 

§ 28 Oddziały integracyjne 

§ 29 Oddziały specjalne 

§ 30 Oddziały sportowe 

§ 31 Oddziały przedszkolne 

§ 32 Indywidualne nauczanie 

§ 33 Indywidualny program lub tok nauki 

§ 34 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

§ 35 Świetlica szkolna 

§ 36 Stołówka szkolna 

§ 37 Biblioteka szkolna 

§ 38 Korzystanie z podręczników przez uczniów 

§ 39 Gabinet profilaktyki  

 

ROZDZIAŁ  V      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ….................. str. 42 

 

§ 40 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 

§ 41 Rodzaje i organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-    

         -pedagogicznej 

§ 42 Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

§ 43 Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-   

        -pedagogicznej 

§ 44 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom posiadającym    

         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

§ 46 Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie    

         kształcenia specjalnego 

§ 47 Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

ROZDZIAŁ  VI    Nauczyciele, specjaliści i inni pracownicy szkoły.... str. 54   

 

§ 48 Zatrudnianie nauczycieli 

§ 49 Stanowisko wicedyrektora 

§ 50 Obowiązki i zadania nauczycieli 

§ 51 Prawa nauczycieli 

§ 52 Odpowiedzialność nauczycieli 

§ 53 Zadania wychowawcy klasy 

§ 54 Odpowiedzialność wychowawcy 

§ 55 Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia 

§ 56 Dodatkowe zadania nauczycieli w klasach integracyjnych i specjalnych 

§ 57 Inni nauczyciele i specjaliści 

§ 58 Pedagog i psycholog szkolny 



 4 4 

§ 59 Pedagog specjalny 

§ 60 Logopeda 

§ 61 Terapeuta pedagogiczny i socjoterapeuta 

§ 62 Terapeuta metody EEG Biofeedback i terapeuta Integracji Sensorycznej 

§ 63 Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej 

§ 64 Muzykoterapeuta 

§ 65 Doradca zawodowy 

§ 66 Nauczyciel bibliotekarz 

§ 67 Nauczyciel świetlicy 

§ 68 Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni dodatkowo w oddziale,  

         w którym uczą się uczniowie  z autyzmem, w tym zespołem Aspergera 

§ 69 Pracownicy niepedagogiczni 

 

ROZDZIAŁ  VII   Rodzice i uczniowie …............................................... str. 71  

 

§ 70 Prawa ucznia 

§ 71 Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy 

§ 72 Obowiązki ucznia 

§ 73 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń   
        elektronicznych 

§ 74 System nagród, wyróżnień i kar 

§ 75 Nagrody 

§ 76 Kary  

§ 77 Prawa rodziców 

§ 78 Obowiązki rodziców 

 

ROZDZIAŁ  VIII   Rekrutacja …............................................................ str. 81  

 

§ 79 Rekrutacja do klasy I 

§ 80 Przyjęcie ucznia do klas II-VIII oraz w trakcie roku szkolnego 

§ 81 Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 

 

ROZDZIAŁ  IX  Postanowienia końcowe …..........................................  str. 85 

 

§ 82 Pieczęć, sztandar, logo 

§ 83 Procedura nowelizacji statutu 

 
 

 
 
 
 
 



 5 5 

PODSTAWY PRAWNE  
 

1. Szkoła realizuje prawo dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania                     

i opieki. Organizuje zajęcia odpowiednie do wieku i osiągniętego rozwoju 

ucznia.  

2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  

3. Szkoła kieruje się zasadami i opiera swoją organizację przede wszystkim 

na:  

1/ Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; 

2/ Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

3/ Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  

4/ Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -   
    Prawo oświatowe;  

5/ Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

6/ aktach wykonawczych do tych ustaw; 

7/ zarządzeniach organu prowadzącego i sprawującego nadzór    

    pedagogiczny nad szkołą; 
8/ innych szczegółowych przepisów wykonawczych; 

9/ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 

10/ Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka; 

11/ zapisach niniejszego statutu. 
 

 

Rozdział I 
 

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 
 
 

§ 1 
Nazwa i siedziba szkoły 

 

1. Szkoła, zwana dalej „szkołą”, nosi nazwę „Szkoła Podstawowa Nr 11              

z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego                                  

w Białymstoku”. 

2. Szkoła ma swoją siedzibę w Białymstoku przy ul. Poleskiej 27.     

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 

4. Szkoła jest publiczną szkołą działającą w oparciu o program ośmioletniej  

          szkoły podstawowej. 

5. Działalność szkoły reguluje „Regulamin pracy szkoły”. 

 

 
 

§ 2 
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Organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 
2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Białystok. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator 

Oświaty z siedzibą w Białymstoku.   

 

 

§ 3 
Cykl i etapy kształcenia 

 

1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat. 

2. Nauczanie odbywa się na dwóch etapach kształcenia: 

          1/ I etap: klasy I - III;  

          2/ II etap: klasy IV - VIII. 

 
 

§ 4 
Obowiązek szkolny 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do 

ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 

roku życia. 

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

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, przy spełnianiu 

warunku, iż w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki                       

w szkole korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię                    
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez 

publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  
3. Dyrektor, na wniosek rodziców dziecka mieszkającego w obwodzie 

szkoły, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego o jeden rok szkolny. Wówczas dziecko kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne.  

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, dyrektor szkoły odracza rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Odroczenie odbywa się 
na wniosek rodziców i na podstawie załączonego orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz opinii, z której wynika potrzeba odroczenia 

przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydanej 

przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
Dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.  
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§ 5 
Pomieszczenia i urządzenia służące realizacji zadań szkoły 

 
1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom 

możliwość korzystania z: 

1/ pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2/ gabinetów do zajęć specjalistycznych; 

3/ zespołu urządzeń rekreacyjnych i sportowych; 

4/ biblioteki i czytelni multimedialnej; 

5/ świetlicy i stołówki szkolnej; 

6/ gabinetu profilaktyki zdrowotnej.  

 

 

§ 6 
Działalność szkoły na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 
1. Szkoła prowadzi działalność na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych poprzez organizację: 
          1/ klas integracyjnych; 

2/ klas dla dzieci z autyzmem; 

3/ klas dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących; 

          4/ indywidualnego nauczania; 

          5/ pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

          6/  zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego         

    przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki  

    kształcenia; 

          7/ wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

           
 

§ 7 
Przepisy prawa wewnątrzszkolnego 

 
1. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy 

prawa wewnętrznego są z nim zgodne. 

2. W szkole funkcjonuje „Program wychowawczo - profilaktyczny” 

obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane 

do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym 

dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu 

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.   
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3. Podstawą prawną wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi 

zmianami). Szczegółowe zasady i kryteria oceniania wewnątrzszkolnego 

uczniów reguluje „Wewnątrzszkolny System Oceniania” . 
4. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie dziennika 

elektronicznego: 

1/ wszystkie dane uczniów i ich rodzin są poufne; 

2/ użytkownicy dziennika elektronicznego nie mogą udzielać żadnych 

informacji w nich zawartych osobom nieuprawnionym albo postronnym. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego zawarte są 
w „Regulaminie korzystania z dziennika elektronicznego w szkole”. 

6. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczniów: 

1/ szkoła wykorzystuje i przetwarza podstawowe dane osobowe uczniów  

    związane z rekrutacją i realizacją obowiązku szkolnego uczniów; 

2/ rodzice /opiekunowie prawni/ uczniów wyrażają na piśmie zgody na  

    wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie    

    wizerunku uczniów; 

3/ nad bezpieczeństwem związanym z gromadzeniem i przetwarzaniem  

    danych osobowych uczniów czuwa powołany przez dyrektora   

    administrator bezpieczeństwa informatycznego.  

 
 
 

Rozdział II 
 

 CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
 

§ 8 
Idea i cele szkoły 

 
1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka. 

2. Szkoła stawia sobie za cel tworzenie optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, zapewnienie każdemu uczniowi warunków 

niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie go do wypełniania 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności,       
 
demokracji, tolerancji i wolności, a także podnoszenie jakości pracy 

szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.   
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 § 9 

Realizacja celów i zadań 
 

1. Cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program 

wychowawczo - profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz do potrzeb środowiska. 

2. Realizując cele i zadania szkoła: 

 1/ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania  

              świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez: 

    a/ realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych  

             przedmiotów obowiązkowych, 

   b/ wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy  

                 w życiu codziennym, 

   c/ umożliwienie rozwijania szczególnych zainteresowań i uzdolnień 
       uczniów; 

2/ kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów                         

              i zasad zawartych w ustawie poprzez: 

    a/ realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych                                  

                  i pozalekcyjnych, 

              b/ promocję zdrowego stylu życia, 

    c/ współpracę z rodzicami w formie spotkań zbiorowych                            

                  i indywidualnych, 

    d/ przeprowadzanie wycieczek krajoznawczych i akcji kulturalno -                       

                  -oświatowych wspólnie z organizacjami uczniowskimi                                       

         i młodzieżowymi; 

3/ sprawuje opiekę nad uczniami poprzez: 

    a/ ciągły nadzór nad dzieckiem podczas jego pobytu w szkole, 

    b/ sprawną pracę świetlicy szkolnej, 

    c/ obecność pielęgniarki według harmonogramu, 

    d/ udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej  

                  sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych                       

                  w formie opłacenia obiadów, zakupu artykułów papierniczych,  

                  odzieży, dofinansowanie wycieczek - w tym celu szkoła występuje                        

                  o pomoc do rady rodziców, sponsorów i organizacji; 

4/ umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,  

     religijnej, etnicznej i językowej poprzez: 

    a/ organizowanie lekcji religii różnych wyznań zgodnie z życzeniami  

                  rodziców, 

    b/ organizowanie lekcji etyki w miarę potrzeb; 

5/ udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6/ organizuje opiekę nad uczniem niepełnosprawnym poprzez: 

             a/ podejmowanie działań zmierzających do pełnej integracji dzieci    
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              niepełnosprawnych w klasie i w szkole, 

    b/ tworzenie warunków do nauki i rehabilitacji dla uczniów    

                  niepełnosprawnych, 

    c/ współpracę z lekarzami specjalistami i z domem rodzinnym,  

    d/ umożliwienie wydłużenia okresu nauki uczniom niepełnosprawnym   

                        na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok; 

7/ umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniom szczególnie  

             zdolnym: 

   a/ w szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowa-    

       niami i uzdolnieniami uczniów, 

   b/ organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę  
                 rozwoju uzdolnień i ich prezentacji, 

   c/ uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną  
                 opieką nauczyciela, 

   d/ w przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień ucznia przez    

       poradnię psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy składa  

                 wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką zespołu do                                  

                 spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych,  

             e/ dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki,                                                     

                 a  w uzasadnionych przypadkach po I półroczu, udziela uczniowi  

                 zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny        

                 program nauki; 

8/ tworzy warunki do rozwoju i aktywności poprzez prowadzenie         

    działalności innowacyjnej i eksperymentalnej wyzwalającej     

    kreatywność uczniów i nauczycieli, przy zastosowaniu innowacyjnych     

    działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których       

    celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.    
 

 

§ 10 
Sprawowanie opieki nad uczniami w szkole  

 
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów     

bezpieczeństwa i higieny w zakresie sprawowania przez nauczycieli                    

i innych pracowników szkoły opieki nad uczniami przebywającymi                       

w szkole podczas zajęć poprzez:  

1/ systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się; 
2/ sprawdzanie przez nauczyciela obecności uczniów na lekcji,                    

    reagowanie na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły; 

3/ nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas trwania zajęć; 
4/ zwalnianie uczniów z lekcji wyłącznie za pisemną lub osobistą zgodą  

              rodzica (prawnego opiekuna); 

5/ w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (wychowanie  
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                fizyczne, technika, informatyka, fizyka, chemia, czytelnia)  

      opracowanie przez opiekuna pracowni regulaminu pracowni                           

                i zapoznanie z nim uczniów na początku roku szkolnego; 

6/ dbanie przez nauczycieli prowadzących zajęcia w salach      

                gimnastycznych i na boisku o: 

       a/ sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, 
          b/ dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,  

       c/ dostosowanie wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych       

                   uczniów, 

       d/ asekurację uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie; 

7/ opracowanie przez szkolnego inspektora BHP w porozumieniu                        

      z dyrektorem szkoły planu drogi ewakuacyjnej; 

          8/ reagowanie na wszystkie dostrzeżone na terenie szkoły sytuacje     

               stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

  9/ zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły 

       zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących   

                zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów; 

10/ zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,  

       a w razie potrzeby - zawiadomienie dyrektora szkoły o fakcie   

                przebywania osób postronnych; 

          11/ zapewnienie przez nauczycieli uczniom klas 0-III bezpiecznego  

                powrotu do domu (uczniów odbierają rodzice /prawni opiekunowie/  

                lub osoby przez nich wskazane, bądź rodzice pisemnie deklarują      
                samodzielny powrót dziecka ze szkoły); 

          12/ zainstalowanie i aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania na  

                wszystkich komputerach podłączonych do sieci internetowej,  

                zabezpieczających przed treściami szkodliwymi dla rozwoju dziecka. 

          13/ zainstalowanie monitoringu wizyjnego, rejestrowanie i zapisywanie       

      informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej     

      oraz ograniczenia zachowań zagrażających zdrowiu i mieniu. 

                1/szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu określa   

                „Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole”. 

 

 

§ 11 
Pełnienie dyżurów nauczycielskich na przerwach 

 

1. Pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole: 

1/ nauczyciele pełnią dyżury według wywieszonego na tablicy                    

              ogłoszeń grafiku; 

     2/ dyżury pełnione są od godz.7.50 do zakończenia zajęć w szkole  

     podczas przerw międzylekcyjnych; 

     3/ dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni zapobiegają            
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               niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach                                   

               i sanitariatach; 

     4/ w razie nieobecności nauczycieli dyżurnych w wyznaczonym dniu,   

              dyrektor wyznacza w zastępstwie innych nauczycieli do pełnienia  

              dyżuru; 

     5/ w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego każdy nauczyciel, który 

      jest jego świadkiem zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie 

       dyrektora szkoły; 

     6/ dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie      

               ratunkowe i rodziców; 

     7/ szkolny inspektor BHP prowadzi rejestr wypadków. 
 

 
§ 12 

Sprawowanie opieki nad uczniami poza terenem szkoły 
 

1. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły                    

              w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:  
              1/ każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza  

         swoje wyjście dyrektorowi szkoły i wpisuje do „księgi wyjść”; 

    2/ na terenie miasta:       

        a/ jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 25 uczniami, 

        b/ w klasach integracyjnych jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10  

                       uczniami, 

        c/ w klasach dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących jeden  

             nauczyciel sprawuje opiekę nad 6 uczniami, 

        d/ w klasach dla dzieci z autyzmem jeden nauczyciel wraz z pomocą    
                       nauczyciela sprawują opiekę nad 4 uczniami; 

    3/ podczas wycieczki poza miasto: 

        a/ w klasach tradycyjnych jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad                   

            15 uczniami, 

        b/w przypadku wyjazdu dzieci z klas integracyjnych jeden  

            nauczyciel opiekuje się 10 uczniami, 

        c/ w klasach dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci                

            z autyzmem sprawowanie opieki obowiązuje jak na terenie  

            miasta, 

        d /na udział w wycieczce organizowanej poza granicami miasta  

            nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów w formie    

            pisemnej; 

    4/ wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne poza teren miasta  

         wymagają wypełnienia „karty wycieczki”; 

    5/ w przypadku wycieczki zagranicznej nauczyciel opiekuje się    
        dziesięciorgiem dzieci:  
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        a/ wycieczkę zagraniczną należy zgłosić do organu prowadzącego  

                      szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

                  b/ kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki   

                      musi znać język obcy na poziomie umożliwiającym  

                      porozumiewanie się, 
                  c/ szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw   

                      nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób             

                      biorących udział w wycieczce.  

2. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekuna wycieczki spośród 

pracowników pedagogicznych szkoły.  

3. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem może też być 
osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły.  

4. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika                           

i opiekuna wycieczki.  

5. Zadania kierownika i opiekuna wycieczki określa stosowne 

rozporządzenie.  

6. Szczegółową organizację opieki podczas szkolnych wycieczek określa 

„Procedura organizowania i prowadzenia form krajoznawstwa i turystyki 

poza teren szkoły. 

 

 

§ 13 
Dobrowolne grupowe ubezpieczenie NNW 

 
1. Każdy rodzic /prawny opiekun/ ma prawo skorzystać z dobrowolnego 

grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych    

wypadków: 

1/ szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając radzie  

              rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych; decyzję o wyborze  

              ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców; 

2/ w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy   

              klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów  

              ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły. 
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Rozdział III 
 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 
 

§ 14 
Organy szkoły 

 
1. Organami szkoły są: 

1/ dyrektor szkoły; 

2/ rada pedagogiczna; 

3/ rada rodziców; 

4/ samorząd uczniowski. 
 

 

§ 15 
Dyrektor szkoły 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły 

oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 

1/ do 21 kwietnia każdego roku przedstawia do zatwierdzenia organowi      

    prowadzącemu projekt arkusza organizacyjnego szkoły zaopiniowany      

    przez zakładowe organizacje związkowe; 

2/ opracowuje przydział czynności i zakres obowiązków służbowych; 

     3/ opracowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

     4/ dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z „Regulaminem oceny           

          pracy nauczycieli w szkole” 

     5/ wydaje polecenia służbowe; 

     6/ współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem   

          uczniowskim; 

     7/ przewodniczy radzie pedagogicznej; 

     8/ realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte                         

         w ramach ich kompetencji stanowiących; 

          9/ wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych                  

          z przepisami prawa; 

10/ rozstrzyga sprawy sporne i konflikty między organami szkoły; 

          11/ tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe, szkolne zespoły  

                klasowe ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych lub inne zespoły  

      problemowo - zadaniowe, których pracą kieruje przewodniczący  

      powołany przez dyrektora szkoły; 

          12/ kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje             

                administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku 

                szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego; 
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          13/ sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego    

                rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

          14/ współpracuje z pielęgniarką szkolną; 
15/ wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                    

                i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
          16/ odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia                              

                o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

          17/ organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną a także wspomaga  

                szkołę w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno -    

                -pedagogicznej, planując i przeprowadzając działania mające na celu  

                poprawę jakości udzielanej pomocy; 

          18/ przestrzega postanowień statutu w zakresie rodzaju nagród, kar                              

                i przywilejów stosowanych wobec uczniów; 

          19/ dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości „Szkolny  

                zestaw programów nauczania” i „Szkolny zestaw podręczników                           

                i ćwiczeń”, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego: 

      a/ nauczyciele mają prawo wyboru podręcznika spośród podręczników    

                    dopuszczonych do użytku szkolnego, 

      b/ nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły        

          program nauczania do danych zajęć edukacyjnych, z zakresu      

          kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny, a przypadku        

          wychowania przedszkolnego program wychowania przedszkolnego, 

       c/ programy powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości  

                   uczniów, dla których są przeznaczone, 

     d/ dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,       

         dopuszcza do użytku w szkole przedstawiony przez nauczyciela lub   

         zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub   

         programy nauczania, 

    e/ dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie  

        programów całości odpowiednio podstawy programowej    

        wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia        

        ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, 

              f/ przepisów powyższych nie stosuje się do indywidualnych programów 

                  opracowywanych dla uczniów niepełnosprawnych oraz do                  

                  indywidualnych programów nauki, 

              g/ dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli  

                  ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych  

                  obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co   

                  najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe  

                  obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym  roku   

                  szkolnym po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady  

                  rodziców, z zastrzeżeniem, że za zgodą organu prowadzącego 

                  może ustalić w zestawie inny podręcznik niż podręcznik zapewniony     
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       przez ministra do spraw oświaty i wychowania; w tym przypadku    

                 koszt zakupu innego podręcznika pokrywa organ prowadzący szkołę, 
               h/ uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

       materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,    

       przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;   

         20/ odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu  

                ósmoklasisty przeprowadzanego w szkole; 

          21/ stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy,  

                stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji  

                harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza      

                lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,  

                wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

          22/ współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia  

                nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; 

          23/ realizuje pozostałe zadania wynikające z „Karty Nauczyciela”.   

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.     

3. W szczególności decyduje w sprawach: 

          1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły  

         zgodnie z odrębnymi przepisami; 

          2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycie-  

              lom i innym pracownikom szkoły; 

          3/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej           

              w  sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli   

              oraz pozostałych pracowników szkoły; 

          4/ powierzania funkcji wicedyrektora szkoły i odwołania z niej po  

              zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego; 

          5/ rozpatrywania skarg na nauczycieli i innych pracowników szkoły    

              według następującej procedury: 

              a/ wpłynięcie pisemnej skargi do sekretariatu szkoły, 

              b/ zapoznanie się ze skargą przez dyrektora szkoły, 

              c/ rozmowa dyrektora szkoły z osobą składającą skargę, 
              d/ rozmowa dyrektora szkoły z adresatem skargi, 

              e/ zebranie informacji dotyczących przedmiotu skargi, 

              f/ złożenie pisemnego wyjaśnienia przez adresata skargi, 

              g/ rozstrzygnięcie konfliktu i znalezienie wspólnego rozwiązania. 

      4. Dyrektor szkoły ponadto: 

          1/ opracowuje plan finansowy szkoły oraz plan finansowy środków  

              specjalnych szkoły; 

          2/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi  

     odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje                               

              administracyjno-finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

          3/ sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną, księgową  
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              i gospodarczą szkoły;      

4/ opracowuje wszystkie obowiązujące w szkole regulaminy;          

5/ podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych                                       

              z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami; 

          6/ dba o powierzone mienie szkoły; 

          7/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

5. W przypadku skargi lub wniosku rodzica (prawnego opiekuna) dyrektor 

       przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Powiadomienie wnoszącego 

 skargę lub wniosek o podjętym rozstrzygnięciu następuje nie później niż 
 w ciągu 1 miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później 

 niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania. 

 

 

                                                           § 16     
Nadzór pedagogiczny pełniony przez dyrektora szkoły 

 

1. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością 
nauczycieli i wychowawców we współpracy z innymi nauczycielami 

zajmującymi stanowiska kierownicze, a w jego ramach:  

     1/ przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do  

         doskonalenia jakości pracy szkoły; 

     2/ kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa   

              dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  

        oraz innej działalności statutowej szkoły; 

   3/ wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

         - diagnozę pracy szkoły, 

              - planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli      

                 do doskonalenia zawodowego, 

              - prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń                       
                i narad; 

          4/ monitoruje pracę szkoły; 

2. W celu realizacji zadań dotyczących sprawowanego nadzoru  

pedagogicznego, dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami           

zajmującymi stanowiska kierownicze w szczególności: 

          1/ analizuje dokumentację przebiegu nauczania, 

2/ obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, 

         wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające    

        z działalności statutowej szkoły. 

3. Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny „Plan nadzoru 

pedagogicznego”, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 

dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan; uwzględnia on 

wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole                             
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w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji 

polityki oświatowej państwa. 

4. Plan nadzoru zawiera w szczególności: 

1/przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; 

2/ tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez    

          nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,  

              wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej   

              szkoły; 

3/ zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań; 
4/ plan obserwacji; 

          5/ zakres monitorowania. 

5. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor szkoły                                             

niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach. 

6. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedstawia na zebraniu rady 

pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru  

pedagogicznego. 

 

 

§ 17 
Rada pedagogiczna 

 
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 

szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania             

i opieki. 

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

pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków                    

o terminie i porządku zebrania.  

5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem 

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń                    
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie                   

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej                           

i opiekuńczej szkoły lub  placówki. 

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem                        

i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno -             

- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,               
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z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

8. Rada pedagogiczna działa w oparciu o ustalony „Regulamin działalności 

Rady Pedagogicznej”, zgodny ze statutem szkoły. 

9. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. 

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

     1/ zatwierdzenie planów pracy szkoły; 

          2/ podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji  

              uczniów;  

     3/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  

         pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę    
         rodziców; 

     4/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

     5/ ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,                   

         w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący   

         nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

   1/ organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  
          lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

   2/ projekt planu finansowego szkoły; 

   3/ wnioski dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom     

               odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
   4/ propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom  

               stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz  

               dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych                           

               i opiekuńczych; 

            5/ programy nauczania i zestaw podręczników lub materiałów   

                edukacyjnych. 

12. Rada pedagogiczna przygotowuje (zespół powołany przez dyrektora)         

i uchwala zmiany w statucie szkoły. 

13. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu 

prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora z pełnionej funkcji lub do  

dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej                  

w szkole. 

14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste  

uczniów lub rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

15. Rada pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły do chwili jej 

powołania. 
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§ 18 
Rada rodziców 

 

1. W szkole działa rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów, 

której skład i tryb wyboru określa ustawa o systemie oświaty oraz 

„Regulamin Rady Rodziców”.  

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców 

uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców                   

w każdym roku szkolnym.  

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa                 

w szczególności: 

           1/ wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

           2/ szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz      

              przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, 

organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

          1/ uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu                      

              wychowawczo - profilaktycznego szkoły; 

          2/ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności   

              kształcenia lub wychowania szkoły; 

          3/ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora  

              Szkoły; 

          4/ opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie 

programu wychowawczego lub profilaktyki, program ten ustala dyrektor 

szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą 
pedagogiczną. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Mogą być one przechowywane na odrębnym rachunku bankowym 

rady rodziców. Zasady przechowywania i wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin.  
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§ 19 
Samorząd uczniowski 

 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa „Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego” uchwalony przez ogół uczniów i zgodny ze 

statutem szkoły. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

4. Kadencja organów samorządu trwa 1 rok. Wybory odbywają się co roku 

we wrześniu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym .  

5. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
          1/ rady klasowe, liczące po 3 uczniów; 

          2/ zarząd samorządu uczniowskiego, liczący 3-5 uczniów. 

6. Samorząd uczniowski opracowuje na dany rok szkolny „Plan pracy 

Samorządu Uczniowskiego”. 

7. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

     1/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami            

    i stawianymi wymogami; 

          2/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce                                    

              i zachowaniu; 

          3/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie    

    właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością  
    rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 

          4/ prawo do nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny;  

          5/ prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

          6/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej       

              oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

    organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

          7/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować 
działania z zakresu wolontariatu. 

8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

9. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć                         
w posiedzeniach rady pedagogicznej za zgodą jej przewodniczącego. 

10. Samorząd uczniowski może opiniować na wniosek dyrektora szkoły 

ocenę pracy nauczyciela. 
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§ 20 
Działalność stowarzyszeń i innych organizacji w szkole 

 

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

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

2. Podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 

warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

rodziców. 

 
 

§ 21 
Współpraca organów szkoły, rozstrzyganie sporów 

 

1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia                      

i wychowywania dzieci. 

2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor, który: 

     1/ zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania                                  

         i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji; 

          2/ umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 

          3/ zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły  

              o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach; 

          4/ organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

3. Każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych    

problemów, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie   

naruszając kompetencji organu uprawnionego 

4. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane 

są w drodze dyskusji, negocjacji, mediacji.  

5. Spory między organami szkoły (z wyjątkiem dyrektora szkoły) rozstrzyga      

dyrektor szkoły. 

6. Spory między dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga                                                   

w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący albo organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny.                                                                                             
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Rozdział IV 

 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
§ 22 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 
w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 

dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub 

sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu 1 września. 

3. W szkole: 

  1/ zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia    

              31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień       
          22 grudnia wypada w poniedziałek; 

2/ ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do             

              końca lutego; termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych    

              w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po  

              zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister   

              właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca                           

              czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą     
              trwały ferie zimowe; 

3/ wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek  

               poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach; 

4/ ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu  

              rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem  

              31 sierpnia. 
 
 

§ 23 
Dodatkowe dni wolne w szkole 

 
1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki 

lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku 

szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-                          

- wychowawczych w wymiarze do 8 dni. 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być 
ustalone: 

1/ w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty                           

              w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; 



 24 24 

2/ w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od    

          pracy; 

3/ w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub       

          potrzebami społeczności lokalnej. 

3. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, 

uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ o ustalonych w danym 

roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-                                     

- wychowawczych. 
4. W dni wolne od zajęć szkoła organizuje uczniom zajęcia wychowawczo -                    

- opiekuńcze. 

5. Szkoła informuje rodziców /prawnych opiekunów/ o możliwości udziału 

uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych                           

w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.   

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych 

dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod 

warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone 

soboty.  

 

 

§ 24 
Arkusz organizacyjny szkoły 

 

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

szkolnym określa projekt organizacyjny szkoły opracowany przez 

dyrektora, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych 

zrzeszających nauczycieli. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ 

prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny.   

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,                     

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.   

3. W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian do zatwierdzonego  

arkusza, ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.  
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§ 25 
Struktura organizacyjna szkoły 

i formy działalności dydaktyczno - wychowawczej 
 

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII. 

2. Jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy                        

w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów     

obowiązkowych i dodatkowych, określonych planem nauczania.  

3. Uczniowie poszczególnych klas realizują program zatwierdzony przez 

MEN zgodny z podstawą programową kształcenia dla danego etapu 

edukacyjnego.  

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły 

są:  
       1/ obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia  

              edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego prowadzone są w systemie    

         klasowo-lekcyjnym;  

    a/ godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 minut;  

    b/ czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III    

      ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny   

      tygodniowy czas zajęć.  
2/  dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w szkole mogą być:  

a/  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy  

          nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć   
          edukacyjnych, 

b/ zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz  

         program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu   

         programów nauczania,  

3/  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

4/  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5/  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów  

     organizowane  w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6/ zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII. 

5. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także 

zajęcia edukacyjne z religii, etyki, zajęcia edukacyjne służące 

podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                  

i religijnej, zajęcia edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie. Szkoła 

może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne. 

6. Zajęcia wymienione w ust. 4 punkt 3-5 mogą być prowadzone także                         

z udziałem wolontariuszy. 

7. Jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły jest 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.  
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8. Szkoła prowadzi zaplanowane i systematyczne działania, mające na celu 

wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych.  

9. Działania w zakresie doradztwa zawodowego obejmują: 
          1/ w oddziale przedszkolnym - preorientację zawodową, która ma na celu   

              wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie                  

              i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;  
          2/ w klasach I–VI - orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie   

              uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw   

              wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie  

              ich zainteresowań i uzdolnień;  
3/ w klasach VII i VIII - mają na celu wspieranie uczniów w procesie   

    przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego  

    etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań,   
    uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat   

    systemu edukacji i rynku pracy.  

4. Doradztwo zawodowe jest realizowane:  

1/ w oddziale przedszkolnym na zajęciach edukacyjnych prowadzonych     

    zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego; 

   2/ w klasach I–VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu  

               kształcenia ogólnego; 

           3/ w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego 

           4/ na zajęciach z nauczycielem wychowawcą; 
           5/ na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu   

               prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

           6/ w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez   

               uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych        

               u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub  

               w placówkach. 

5. Działania z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole                

zgodnie z „Programem realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego”, opracowywanym na dany rok szkolny. 

 
 

§ 26 
Rodzaje oddziałów w szkole 

 
1. Szkoła prowadzi: 

1/ oddziały tradycyjne; 

2/ oddziały integracyjne; 

3/ specjalne: 

   a/ dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, 

   b/ dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera; 
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4/oddziały sportowe; 

5/oddziały przedszkolne. 
 
 

§ 27 
Oddziały tradycyjne 

 
1. Zajęcia edukacyjne w klasach tradycyjnych I-III szkoły podstawowej są 

prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia zajęć dydaktycznych do klasy I, II lub III szkoły 

podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły 

po poinformowaniu rady klasowej rodziców, dzieli daną klasę, jeżeli 

liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25. 

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów                

w klasie ponad liczbę 25 na wniosek rady klasowej rodziców oraz po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

4. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być 
zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie 

zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze                             

i opiekuńcze w tym oddziale. 

6. Klasa, w której liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze 

zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

7. Powyższe przepisy  nie dotyczą klas integracyjnych i specjalnych. 

8. W klasach IV-VIII podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach: 

      1/ języka angielskiego i informatyki – jeżeli liczba uczniów w klasie    

              wynosi powyżej 24; 

          2/ wychowania fizycznego – jeżeli liczba uczniów w klasie wynosi   

              powyżej 26.  
 

 

§ 28 
Oddziały integracyjne 

 

1. W szkole organizuje się oddziały integracyjne, w których obok dzieci     

zdrowych uczą się dzieci niepełnosprawne.  

2. Szkoła zapewnia: 

     1/ realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia  

               specjalnego; 

     2/ odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                               

              i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do  
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              nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

     3/ zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad  

              udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

     4/ inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby  

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,                 

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne                                       

i socjoterapeutyczne; 

     5/ integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami  

             pełnosprawnymi; 

    6/ przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.  

3. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych wynosi nie więcej niż 20,                    

w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem do 

kształcenia specjalnego.  

4. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów 

niepełnosprawnych, może być wyższa, jeżeli uczeń uczęszczający do tego 

oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane                 

z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.  

5. Oddział integracyjny (klasy IV-VIII) dzieli się na grupy na zajęciach 

języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki i wychowania 

fizycznego. 

6. Doboru uczniów do klas integracyjnych dokonuje dyrektor szkoły za 

zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. 

7. W oddziałach integracyjnych 0-III dyrektor szkoły powierza opiekę     
wychowawczą dwóm nauczycielom uczącym w tym oddziale, zwanych 

dalej „wychowawcami”. 

8. Jeden z wychowawców posiada specjalne przygotowanie pedagogiczne                   

i jest nauczycielem współorganizującym proces kształcenia. 

9. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności                      

w klasie integracyjnej nauczyciel mający specjalne przygotowanie        

pedagogiczne, będący jednocześnie wychowawcą, prowadzi swój oddział     

przez cały tok nauczania, tzn. od klasy I do końca klasy VIII.  

 

 
§ 29 

Oddziały specjalne 

 

1. W szkole i oddziale przedszkolnym organizuje się oddziały specjalne dla 

dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym zespołem 

Aspergera. Liczba uczniów w tych oddziałach: 

1/ dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących - nie więcej niż 8 uczniów; 

       2/ dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera - nie więcej niż 4. 
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§ 30 
Oddziały sportowe 

 
1. W szkole, w klasach IV-VIII, za zgodą organu prowadzącego organizuje 

się oddziały sportowe realizujące ukierunkowany etap szkolenia 

sportowego, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień 
kwalifikujących     uczniów do szkolenia w określonym sporcie. 

2. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące 

szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech 

kolejnych klasach szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale                         

w pierwszym roku szkolenia. 

3. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego biorą udział we 

współzawodnictwie sportowym. 

4. W oddziałach sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na 

podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej. Program szkolenia opracowuje 

polski związek sportowy. 

5. Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania 

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego . 

6. W ramach programu szkolenia szkoła może organizować dla uczniów 

obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności 

sportowych i podniesienie poziomu wytrenowania.  

7. Oddziały sportowe mogą realizować programy szkolenia we współpracy  

z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, 

stowarzyszeniami lub uczelniami. Współpraca może dotyczyć                             
w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania 

obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej                        

i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych,                

a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach 

krajowych i międzynarodowych.  

8. Szkoła posiada obiekty i urządzenia sportowe niezbędne do realizacji 

szkolnictwa sportowego, w tym salę gimnastyczną oraz boisko. Szkolenie 

sportowe może być realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń 
sportowych innych podmiotów. 

9. W oddziałach sportowych realizuje się następujące etapy szkolenia 

sportowego:  

1/ ukierunkowany – mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień    
    kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie;  

          2/ specjalistyczny. 

10. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co 

najmniej 10 godzin. 

11. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na 
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podstawie programu szkolenia, z uwzględnieniem etapu szkolenia 

sportowego, sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów.  

12. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są 
realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane 

w ramowym planie nauczania. 

13. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką 
sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów, w czasie zajęć 
sportowych mogą być tworzone grupy ćwiczeniowe.  

14. Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym 

wynosi 10. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę, liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być 
mniejsza.  

15. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze 

względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu 

nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia 

edukacyjne.  

16. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia 

sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości 

kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od 

nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego 

działającego na zasadach ogólnych.  

17. Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych 

warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi 

zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez:  

1/ opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych     

    zajęć edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;  

2/ dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na      

    zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;  

3/ umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe                     

i uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych 

realizowania indywidualnego programu lub toku nauki 

18. Naboru uczniów do klas sportowych dokonuje się w oparciu                                  

o „Regulamin tworzenia i funkcjonowania klas sportowych w szkole”,                     

w uzgodnieniu z rodzicami i po uzyskaniu opinii lekarza sportowego oraz 

nauczyciela wychowania fizycznego o predyspozycjach dziecka do 

uprawiania wybranej dyscypliny sportu.  

19. Rekrutację do klasy sportowej przeprowadzają nauczyciele wyznaczeni 

przez dyrektora, którzy będą trenerami grup sportowych.  

20. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który:  

1/ posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem   

    lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportowej,  

2/ przedstawi pisemną zgodę rodziców.  
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21. Nauczyciele przeprowadzający rekrutację przedstawiają dyrektorowi listę 
kandydatów spełniających określone wymagania.  

22. O przyjęciu ucznia do klasy sportowej decyduje dyrektor uwzględniając 

liczbę miejsc. 
      

§ 31 
Oddziały przedszkolne 

 

1. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne, które realizują podstawę 
programową wychowania przedszkolnego. 

2. Oddziały przedszkolne przeznaczone są dla dzieci w wieku 6 lat 

obowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  

3. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się                       
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 6 lat.  

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko                

w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego                

w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat. Spełnianie 

obowiązku w tym przypadku rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie 

obowiązku szkolnego.  

5. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie może być wyższa niż 25. 

6. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym integracyjnym nie może 

przekraczać 20. 

7. W integracyjnym oddziale przedszkolnym może uczyć się nie więcej niż 
5 dzieci niepełnosprawnych.  

8. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze                  

5 godzin dziennie.  

9. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa    

ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły. 

10. Rodzice /prawni opiekunowie/ wnoszą opłatę za świadczenia realizowane    

w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,    

obejmujące w szczególności: 

      1/ realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: 

              a/ fachowej opieki pedagogicznej, 

              b/ adaptacji dzieci w środowisku szkolnym, 

              c/ rozwijania zdolności twórczych, 

              d/ wspierania indywidualnych zainteresowań; 
      2/ organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych; 

      3/ prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających; 

      4/ zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie zajęć  
              terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela  
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              gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów.  

11. W przypadku nieobecności dziecka opłata nie podlega zwrotowi,                             

z wyjątkiem leczenia sanatoryjnego lub szpitalnego.  

12.  Opłaty nie obejmują kosztów wyżywienia.  

13. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności określa       

umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem szkoły                          

a rodzicem dziecka. 

14. Godziny otwarcia oddziału przedszkolnego w szkole: 7.00 - 17.00. 

        
§ 32 

Indywidualne nauczanie i indywidualne przygotowanie przedszkolne 

 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły lub oddziału przedszkolnego w szkole obejmuje 

się indywidualnym nauczaniem lub indywidualnym przygotowaniem 

przedszkolnym.  

2. Indywidualne nauczanie lub przygotowanie przedszkolne organizuje się 
na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub przygotowania przedszkolnego w sposób zapewniający 

wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. 

3. Dyrektor szkoły ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym, zakres                   

i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania lub indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego.   

4. Dyrektor szkoły zasięga opinii rodziców ucznia /prawnych opiekunów/                  

w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania lub 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego.   

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego i zajęcia 

indywidualnego nauczania w kl. I-III są prowadzone z dzieckiem przez 

jednego lub dwóch nauczycieli, którym dyrektor powierzy prowadzenie 

tych zajęć. Zajęcia indywidualnego nauczania w kl. IV-VIII prowadzą 
nauczyciele, którym dyrektor szkoły powierzył ich prowadzenie.  

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie 

zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej 

szkole. 

7. Zajęcia są prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie                       

z uczniem.  

8. Zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu 

rodzinnym, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka,                             

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

9. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy 

wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych                    

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.  
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10. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców 

/prawnych opiekunów/, może zezwolić na odstąpienie od niektórych 

treści, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz od 

warunków w miejscu, w którym są prowadzone zajęcia. Wniosek 

zawierający uzasadnienie składa się w wersji papierowej lub 

elektronicznej.  

11. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania, 

dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

12. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia 

indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych 

obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości 

psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są 
organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. Wniosek składa się                       
w wersji papierowej lub elektronicznej. Wniosek zawiera uzasadnienie.     

13. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin                           

i realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni. 

14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania 

realizowanych z uczniem w ciągu co najmniej 3 dni wynosi: 

1/ w kl. I-III od 6 do 8 godzin; 

2/ w kl. IV-VI 8 do 10 godzin; 

3/ w kl. VII-VIII 10 do 12 godzin.  

15. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może ustalić wyższy niż 
maksymalny tygodniowy wymiar godzin zajęć, a w przypadku 

uzasadnionym stanem zdrowia, na wiosek rodziców, dyrektor szkoły 

może ustalić niższy niż minimalny tygodniowy wymiar godzin.  

16. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze 

środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły czy 

oddziału przedszkolnego nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego 

nauczania lub zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia 

ucznia w życiu szkolnym. 

17. W przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan 

zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły 

organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym,                      

w szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych 

oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach  

edukacyjnych.  
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18. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem lub indywidualnym 

przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w formach, o których mowa 

powyżej w punkcie 17, w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu 

doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.  
19. Dyrektor szkoły, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz 

wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia 

/prawnymi opiekunami/, podejmuje działania umożliwiające kontakt 

ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale 

szkolnym.  

20. Na wniosek rodziców ucznia /prawnych opiekunów/ i na podstawie 

dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że 

stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu 

uczęszczanie do szkoły lub oddziału przedszkolnego, dyrektor szkoły 

zawiesza organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu 

lekarskim.  

21. Na wniosek rodziców ucznia /prawnych opiekunów/ i na podstawie 

dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że 

stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły lub oddziału 

przedszkolnego, dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji  indywidualnego 

nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz 

powiadamia o tym poradnię, która wydała orzeczenie, i organ prowadzący 

szkołę. 
 

§ 33 
Indywidualny program lub tok nauki  

      oraz spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą; 

edukacja domowa 
1. Uwzględniając umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju 

ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie, na wniosek 

lub za zgodą rodziców, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i publicznej poradni pedagogicznej, w tym 

specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub 

tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Odmowa udzielenia 

zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.  

2. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki jest 

klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.  

3. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na 

spełnianie przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym lub obowiązku szkolnego 

poza szkołą. 
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4. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo  

w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

1/ szkoła znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje    

    dziecko; 

2/ do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

    a/ opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

    b/ oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków    

        umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na    

        danym etapie edukacyjnym, 

    c/ zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym  

       przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych   

       egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 2. 

5. Przepisów ust. 4, pkt 1 i 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku   

    wydawania zezwolenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie   

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  
intelektualną w stopniu umiarkowanym. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny 

klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych                  

z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 

edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.  

7. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor 

zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z ustawą o systemie oświaty                       

i przepisami wydanymi na jej podstawie. 

8. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie                       

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. 

9. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami 

rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty. 

10. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, a także rodzic takiego 

ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, obejmującego: 

1/ prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach: 

               a/ dodatkowych zajęciach edukacyjnych: 

                      - zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy        

                        nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć, 
            - zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa,  

                        lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego   

                        zestawu programów nauczania; 

                  b/ zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

                  c/ zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

                  d/ zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  
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   e) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

          2/ zapewnienie dostępu do: 

     a/ podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  

         ćwiczeniowych oraz pomocy dydaktycznych służących realizacji  

         podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły -                           

         w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

               b/ udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych     

                 egzaminów klasyfikacyjnych. 

      11.  Cofnięcie zezwolenia następuje: 

           1/ na wniosek rodziców; 

           2/ jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do             

               rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, albo nie zdał rocznych                 

               egzaminów klasyfikacyjnych; 

           3/ w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

 
§ 34 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 

1. Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie psychoruchowego                           

i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do 

podjęcia nauki w szkole. 

2. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, na 

wniosek rodziców /prawnych opiekunów/, w szkole tworzy się zespół 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

11. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje dyrektor 

szkoły w oparciu o „Regulamin organizacji i dokumentowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka”.   

12. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy                       

z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:  

1/ pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju   

     niepełnosprawności dziecka;  

2/ psycholog;  

3/ logopeda; 

4/ w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny również inni specjaliści.  

13. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1/ ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka   

    zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju    

    dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych                        

    w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,     

    uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka                            

    w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń                                
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    w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;  

2/ nawiązanie współpracy z:  

a/ przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem   

    przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza    

        dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte  

        oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności   

        wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,  

    b/ podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka  

        wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia   

        medyczno - rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych   

        oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,  

    c/ ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego  

        rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;  

3/ opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego   

         programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”,                       

         z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie  

         realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących    

        zajęcia z dzieckiem; 

  4/ ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym   

   identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku       

   utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;  

5/ analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,  

    wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego  

    rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego  

    wspomagania. 

14. Pracę zespołu koordynuje dyrektor. Zespół szczegółowo dokumentuje 

działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera: 

1/ imię i nazwisko dziecka;  

2/ numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka    

    oraz datę wydania tej opinii;  

3/ ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej,  

    percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;  

4/ ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym  

identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku  

utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;  

5/ informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach  

    wczesnego wspomagania. 

15. Program określa w szczególności:  

1/ sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę  
    funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu     

    społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier                       

    i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka,                     
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    w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;  

2/ wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;  

3/ w zależności od potrzeb - zakres współpracy z przedszkolem,  

    placówkami leczniczymi itd.; 

4/ sposób oceny postępów dziecka.  

16. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 

4 do 8 godzin w miesiącu. Miesięczny wymiar godzin zajęć ustala 

dyrektor szkoły, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych 

określonych przez zespół. 

17. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za 

zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach 

wczesnego wspomagania może być wyższy. 

18. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są indywidualnie  

z dzieckiem i jego rodziną.   
19. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych 

przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym 

zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone                     

w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.  

20. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, 

które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu 

rodzinnym.  

21. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala 

dyrektor, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.  

22. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:  

1/ udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań    
    pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi   

    emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie  

   zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;  

2/ udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie  

    pracy z dzieckiem;  

3/ identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku  

utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność                            
i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu 

warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz                          

w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich 

środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.  
 
 
 
 
 
 



 39 39 

§ 35 
Świetlica szkolna 

 

1. Uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia im opieki w szkole, mogą korzystać ze 

świetlicy szkolnej. 

2. Świetlica zapewnia uczniom zajęcia świetlicowe, które uwzględniają 
 potrzeby edukacyjne dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne. 

1/ organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki  

    własnej, odrabianie lekcji, przyzwyczajanie do samodzielnego  

    myślenia; 

2/ organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury  

    fizycznej  w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy   

    rozwój fizyczny dziecka; 

3/ organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie  

    zainteresowań, uzdolnień; 
4/ stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie  

    kulturalnych nawyków życia codziennego; 

5/ upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków  

    higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia; 

6/ rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności; 

7/ współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), nauczycielami,  

    wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

4. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może 

pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. 

5. Liczba uczniów niepełnosprawnych pozostających pod opieką jednego 

nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.  

6. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne. 

7. Świetlica pracuje w godz. 7.00-17.00. 

8. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wniosków składanych 

przez rodziców lub opiekunów.  

9. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas I-III z rodzin, 

gdzie oboje rodzice pracują.  
10. W przypadku złożenia przez rodziców /prawnych opiekunów/ pisemnego 

oświadczenia, określającego godziny samodzielnego powrotu dziecka do 

domu, zezwala się na samodzielny jego powrót lub odbiór przez osoby 

upoważnione. 

11. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy. Pracą świetlicy 

kieruje koordynator świetlicy. Nadzór nad świetlicą pełni dyrektor szkoły. 

12. Szczegółową organizację świetlicy określają odrębne przepisy.  
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§ 36 
Stołówka szkolna 

 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania     

prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole działa stołówka szkolna. 

2. Stołówka zapewnia uczniom i pracownikom szkoły możliwość                              
i higieniczne warunki spożywania obiadów przygotowywanych przez 

pracowników kuchni.  

3. Obiady wydawane są w godzinach 11.00-13.00. Obowiązuje następujący 

porządek: 

      1/ godz. 11.00 – wydawanie posiłków dzieciom przebywającym                              

              w świetlicy oraz dzieciom z oddziałów przedszkolnych i klas   

              pierwszych;  

          2/ pierwsza długa przerwa – wydawanie posiłków dzieciom z klas II-IV; 

      3/ druga długa przerwa – wydawanie posiłków dzieciom z klas V-VIII. 

4. Ze względu na szczególną organizację zajęć w niektórych dniach, godziny    

wydawania posiłków mogą ulec zmianie.   

5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za 

posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  
6. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części 

opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub                      

w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Organ prowadzący 

szkołę może upoważnić dyrektora do udzielania w/w zwolnień.  
 

 

§ 37 
Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna składa się dwóch odrębnych pomieszczeń: 
wypożyczalni i czytelni multimedialnej. 

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

szkoły. 

3. Biblioteka służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji 

kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu 

zawodowemu nauczycieli. 

4. Godziny pracy biblioteki pozwalają na dostęp do zbiorów podczas zajęć 
lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 
1/ korzystanie ze zbiorów w czytelni (w tym z zasobów piśmienniczych,  

          audiowizualnych, multimedialnych) oraz wypożyczanie książek i innych   

          źródeł informacji poza bibliotekę; 
          2/ prowadzenie niektórych zajęć dydaktycznych.  

6. Zadania biblioteki szkolnej: 
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  1/ gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych               

              i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

  2/ tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami     

              informacyjno - komunikacyjnymi; 

  3/ rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz   

              wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;  
 4/ organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość   
         kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania     

         tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości     

         narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem  

         regionalnym; 

  5/ przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolne. 

7. Dyrektor szkoły zatrudnia wykwalifikowaną kadrę i powierza jednemu 

nauczycielowi obowiązek kierowania biblioteką.  
8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który 

zapewnia odpowiednie pomieszczenia, wyposażenie oraz środki 

finansowe z budżetu szkoły na jej działalność.  
9. Biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od rady 

rodziców oraz zdobywać dodatkowe środki od sponsorów. 

10. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej określa „Regulamin 

wypożyczalni”. 

 

 

§ 38 
Korzystanie z podręczników przez uczniów 

 

1. Szkoła poprzez bibliotekę nieodpłatnie: 

       1/ wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające  

              postać papierową, lub 

       2/ zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów  

              edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub 

3/ przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub     

    je udostępnia. 

2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub       

materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając       

konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych      

podręczników lub materiałów. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub       

materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu      

kosztów, określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania                        

i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego       

ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.  
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4. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do       

innej w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne 

zakupione z dotacji celowej, dostosowane do potrzeb edukacyjnych                               

i możliwości psychofizycznych tego ucznia, stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. 

5. Szczegółową organizację obrotu podręcznikami określa „Regulamin 

wypożyczania bezpłatnych podręczników” 

 

 

§ 39 
Gabinet profilaktyki  

 

1. W szkole mieści się gabinet pielęgniarki szkolnej, która sprawuje opiekę     
zdrowotną nad uczniami zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi. 

2. Pielęgniarka szkolna wykonuje zadania związane z udzielaniem pomocy 

przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, 
przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją 
zdrowia.  

3. Zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej ustalony jest na podstawie   

porozumienia z kierownikiem/dyrektorem samodzielnego publicznego     

zakładu opieki zdrowotnej. 

4. Szczegółowy zakres działań pielęgniarki szkolnej określają odrębne 

przepisy.  

 

 
Rozdział V 

 
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 
 

§ 40 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 

 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich 

rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na     

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                         

i edukacyjnych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na 

jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym 

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

wynika w szczególności: 
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      1/ z niepełnosprawności; 

      2/ z niedostosowania społecznego; 

      3/ z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

      4/ zaburzeń zachowania lub emocji; 

      5/ ze szczególnych uzdolnień; 
      6/ ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
      7/ z deficytów kompetencji o zaburzeń  sprawności językowych; 

      8/ z choroby przewlekłej; 

      9/ z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

     10/ z niepowodzeń edukacyjnych; 

     11/ z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia                   

                i  jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami  

                 środowiskowymi; 

     12/ z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub  

ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych                                 

z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów 

/prawnym opiekunom/ i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców                        

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                                      

i dydaktycznych ora z rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych                   

w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.  

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne                         

i nieodpłatne. Rodzic /prawny opiekun/ ma prawo do odmowy 

świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku 

(odmowa na piśmie do wychowawcy klasy). 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele,      

wychowawcy oraz specjaliści, wykonujący w szkole zadania z zakresu      

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, 

pedagog, pedagog specjalny, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy 

zawodowi, zwani dalej specjalistami.  

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we       

współpracy z: 

       1/ rodzicami uczniów /prawnymi opiekunami/; 

       2/ poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami  

              specjalistycznymi; 

       3/ placówkami doskonalenia nauczycieli; 

       4/ innymi szkołami i placówkami; 

       5/ organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi             

               na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana                                  

z inicjatywy:     

1/ ucznia; 
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      2/ rodziców ucznia /opiekunów prawnych/; 

      3/ dyrektora szkoły; 

      4/ nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia                                    

              z  uczniem; 

      5/ pielęgniarki szkolnej; 

      6/ poradni; 

     7/ asystenta edukacji romskiej;  

      8/ pomocy nauczyciela;  

      9/ (wykreślony); 

      10/ pracownika socjalnego; 

      11/ asystenta rodziny; 

      12/ kuratora sądowego; 

      13/ organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających  

                na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

 
§ 41 

Rodzaje i organizacja zajęć z zakresu  
pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli                    

i specjalistów, a także w formie: 

     1/ zajęć rozwijających uzdolnienia; 

     2/ zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
     3/ zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

     4/ zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,  

logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,  

gimnastyki korekcyjnej, terapii metodą EEG Biofeedback, terapii 

metodą Integracji Sensorycznej, socjoterapeutycznych oraz innych 

zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5/ zajęć związanych z kierunkiem kształcenia i zawodu; 

     6/ zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

          7/ porad, konsultacji, warsztatów. 

2. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 trwa 45 minut.                             

W uzasadnionych potrzebami ucznia przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut,                        

z zachowaniem ustalonego łącznego tygodniowo czasu tych zajęć. 
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych.  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

4. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów                  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się.  
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5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających     

trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych    

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego     

etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

6. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów                                 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może                  

przekraczać 5. 

7. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami 

kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 4. 

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się 
dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. 

Liczba uczestników nie może przekraczać 10, chyba, że zwiększenie 

liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.  

9. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów                 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy                     

w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem             

w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

10. Zajęcia terapii metodą Biofeedback organizuje się  dla uczniów                           

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

11. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej organizuje się dla uczniów z wadami     

postawy. Liczba uczniów w grupie wynosi od 6 do 10.  

12. Zajęcia związane z kierunkiem kształcenia i zawodu prowadzi się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych                           

i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia 

prowadza nauczyciele i specjaliści uzupełniając działania szkoły                        

w zakresie doradztwa zawodowego. 

13. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana w szkole dla 

uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności 

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie 

mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem                                             

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

14. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje i szkolenia dla 

rodziców /opiekunów prawnych/ prowadzą w zależności od potrzeb 

pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie 

specjalistyczne lub specjaliści zaproszeni z zewnątrz.  

15. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów, na wniosek 

dyrektora szkoły, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli.  

16. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia 

się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne 
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prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie 

do rodzaju zajęć. Zajęcia te prowadzi się przy wykorzystaniu 

aktywizujących metod pracy.  

 
 

§ 42 
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

 

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia 

wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są 
realizowane: 

1/ wspólnie z oddziałem szkolnym oraz  

2/ indywidualnie z uczniem. 

2. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej 

poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

3. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa wyżej, dołącza się 
dokumentację określającą:  

     1/ trudności w funkcjonowaniu ucznia w oddziale przedszkolnym  lub      

              szkole;  

2/ w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze 

              względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na  

              funkcjonowanie ucznia w oddziale przedszkolnym lub szkole oraz                     

              ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach      

              wspólnie z oddziałem;  

          3/ w przypadku ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego lub  

              szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia                  

              z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia.  

4. Przed wydaniem opinii, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz 

rodzicami przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą 
efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

5. Opinia zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach                     

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych, a ponadto wskazuje: 

      1/ zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wspólnie                       

              z oddziałem;  

2/ okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak     

    niż rok szkolny;  

       3/ działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier                                             

              i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

              w życiu szkoły.  
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6. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje program wychowania 

przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form 

ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych                           

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności 

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.  

7. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem 

opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub 

zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, 

uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego.  

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną 
ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania 

dziecka w szkole.  

9. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:  

           1/ uczniów objętych kształceniem specjalnym; 

           2/ uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym  

                przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.  

 

§ 43 
Zadania nauczycieli i specjalistów  

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

1. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności:  

1/ rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych      

    oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

2/ określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień      
              uczniów; 

3/ rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                          

         w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających    

        funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

     4/ podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz   

              potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się                             
              i poprawy ich funkcjonowania; 

     5/ współpraca z poradnią w procesie diagnostycznymi postdiagnosty- 

cznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów,  

barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie 

uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań 
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz 

planowania dalszych działań.  
2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności: 

1/ w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 
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2/ w szkole: 

    a/ obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą    
        na celu rozpoznanie u uczniów: 

                  - trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III    

                    deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz      

                    ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także                  

                    potencjału ucznia i jego zainteresowań, 
                     - szczególnych uzdolnień, 

    b/ wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu              

         w trakcie bieżącej pracy z uczniami. 

3.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie 

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem                         

i informują o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i specjalistów                        

o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną                    
w trakcie bieżącej pracy z uczniem - jeśli stwierdzi taką potrzebę oraz we 

współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań 
nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.  

5. Wychowawca ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar  godzin 

ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

6. W przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej 

pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane. Wymiar godzin poszczególnych 

form dyrektor ustala biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji 

szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 

kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli.  

7. Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracują z rodzicami ucznia /prawnymi opiekunami/ oraz,                       

w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami. 

8. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
specjaliści udzielający tej pomocy wspierają nauczycieli obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do 

możliwości psychofizycznych ucznia. 
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9. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy                             

i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu 

poprawę funkcjonowania ucznia.  

10. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w szkole, wychowawca klasy, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych 

działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.  

11. W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, nie następuje poprawa 

funkcjonowania ucznia,  dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje 

do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy                          

i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.  

12. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania 

problemu ucznia zawiera informacje o:  

1/ rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych                                    

    i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz o jego 

    potencjale rozwojowym;  

2/ występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole                           

    i placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

3/ działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy   

    funkcjonowania ucznia w szkole i placówce, formach pomocy    

    psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole,      

    okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej   

    pomocy;  

4/ wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę  
    funkcjonowania ucznia. 

13. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom.  

14. Przepisy ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także 

zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.  

15. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-                      

-pedagogicznej dokumentują działania w dziennikach prowadzonych 

zajęć.  
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§ 44 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom  

 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia     

specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,                       

w którym będą one realizowane, jest zadaniem zespołu. 

2. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony 

dla poszczególnych form.  

3. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-        

- pedagogicznej dokumentują pracę w dziennikach zajęć.  
4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

informuje się jego rodziców /prawnych opiekunów/.  

5. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.  
 
 

§ 45 
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 

 
1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie 

opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu                      

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

2. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny określa: 

       1/ zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających                     

              z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych                            

              i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,                                 

              w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy                   

              z uczniem;     

       2/ zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia                  

    z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym,                   

    w zależności od potrzeb, na komunikowania się ucznia z otoczeniem                      

    z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji    

    (AAC) oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym                            

    w przypadku: 
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     a/ ucznia niepełnosprawnego - działania o charakterze rewalidacyjnym, 

     b/ ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze  

         resocjalizacyjnym, 

     c/ ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - działania                        

                  o charakterze socjoterapeutycznym; 

          3/ formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedago- 

              gicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy     

              będą realizowane; 

4/ działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, 

     zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,                  

     w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-

     -wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi,      

              młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia 

     nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

     działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

         5/ zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne 

    zajęcia,  odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                

              i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także: 

              a/ w przypadku ucznia klas VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa   

                  zawodowego; 

          6/ zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia; 

          7/ w przypadku uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb,    

              rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do   

              rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie technologii     

              wspomagających to kształcenie; 

          8/ w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

         oraz możliwości psychofizycznych wskazanych w orzeczeniu                           

              o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających                                         

              z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia wychowania  

              przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane, które są    
              realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do                                        

              5 uczniów. 

 

§ 46 
Zajęcia rewalidacyjne  

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

1. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić                           
w szczególności:  

     1/ naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu 

              Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji -                         

              w przypadku ucznia niewidomego;  

2/ naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się,                              
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               w szczególności wspomagających i alternatywnych metod  

               komunikacji (AAC) - w przypadku ucznia niepełnosprawnego                 

               zaburzeniami mowy lub jej brakiem;  

     3/ zajęcia  rozwijające  umiejętności  społeczne,  w tym  umiejętności   

              komunikacyjne  -  w przypadku  ucznia z autyzmem, w tym        

              z zespołem Aspergera.  

2. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 

minut. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 
rewalidacyjnych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony 

dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.  

 

 

§ 47 
Zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 

 

1. Zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów tworzą 
nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem. 

2. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny    

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane 

na jej podstawie oraz zalecenia  zawarte w orzeczeniu o potrzebie  

kształcenia  specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb,                     

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 
specjalistyczną. 

3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie  

potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

4. Program opracowuje się w terminie: 

1/ do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od    

    początku roku szkolnego realizowanie wychowania  przedszkolnego       

    albo  kształcenie  w szkole, albo 

        2/ 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia  

         specjalnego.  

5. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń 
lub   inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.  

6. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
dwa razy w roku szkolnym.  

7. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 
          1/ na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-   

              pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc      

              nauczyciela; 

         2/ na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia /prawnych opiekunów/ - inne  

            osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny  

            specjalista. 
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8. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, 

dokonuje modyfikacji programu.  Okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu  funkcjonowania dziecka  lub  ucznia  i modyfikacji  programu 

dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także za 

zgodą rodziców, z innymi podmiotami.  

9. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:  

  1/ indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony,   

              predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

  2/ w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony      

               nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela; 

3/ przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu    

    ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie                     

    i  uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia      

    realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia    

    edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie    

    ze wskazaniem zawartym w programie, także napotykane trudności                     

    w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie                                  

    z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, oraz efekty działań    
    podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

10. Pracę zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych koordynuje       

szkolny koordynator. Rodzice ucznia /prawni opiekunowie/ mogą 
uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji 

programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor 

szkoły zawiadamia pisemnie rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia                 

o terminie  każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. 

11. Rodzice ucznia /prawni opiekunowie/ otrzymują kopię 
wielospecjalistycznych ocen oraz programu.  

12. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać 
dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych obecnych osób.  
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Rozdział VI 
 

NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI I INNI PRACOWNICY OŚWIATY 
 
 

§ 48 
Zatrudnianie nauczycieli 

 

1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa dyrektor 

szkoły. 

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są 
posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole, które są 
ustalone w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

3. Pensum godzin pracy nauczyciela na poszczególnym stanowisku określają 
odpowiednie przepisy. 

 

   
§ 49 

Stanowisko wicedyrektora 
 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. Powierzania tej funkcji                     

i z niej odwoływania dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego i rady pedagogicznej. 

2. Wicedyrektor współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-

wychowawczą szkoły poprzez:          

          1/ sprawowanie wspólnie z dyrektorem nadzoru pedagogicznego; 

          2/ realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich  

              kompetencji; 

          3/ współpracowanie z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem  

               Uczniowskim. 

3. Wicedyrektor szkoły pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego    

nieobecności w placówce i odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły     

w szczególności za: 

          1/ sprawność organizacyjną i poziom wyników nauczania; 

     2/ poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

     3/ poziom nadzoru pedagogicznego; 

     4/ doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

     5/ prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem  

              szkolnym; 

          6/ prowadzenie spraw obrony cywilnej szkoły; 

          7/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 
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4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, może 

tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektora lub inne stanowiska 

kierownicze. 

 

 

§ 50 
Obowiązki i zadania nauczycieli 

 
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych                      

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską,                 
o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia.  

2. Nauczyciel obowiązany jest:  
          1/ rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu  

              stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,  
              wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem  

              bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
        2/ wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

        3/ dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

        4/ kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,                                      

                 w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze   

                 wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

    5/ dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich  

              zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych  

              narodów, ras i światopoglądów. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych 

przez dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego                        

i opiekuńczo-wychowawczego.  

4.  Do zadań nauczyciela szkoły należy: 

1/ realizacja zaleceń zawartych w podstawie programowej; 

2/ realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych                                                

         przedmiotach, klasach i zespołach, osiąganie w stopniu optymalnym  

         celów szkoły ustalonych w programach i planach pracy szkoły; 

3/ wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej                                          

i wychowawczej; wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację 
do organów kierowniczych szkoły; 

4/ uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych; 

      5/ uczestniczenie w pracach klasowych zespołów ds. specjalnych potrzeb  

               edukacyjnych; 

          6/ wspieranie postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju  

              psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
 7/ udzielenie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych                       

              w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów; 
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          8/ bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie  

              wszystkich uczniów; 

          9/ określanie kryteriów oceniania z danego przedmiotu i zapoznawanie na  

              początku każdego roku szkolnego uczniów z  przedmiotowym          

              systemem oceniania (PSO);  

         10/ informowanie uczniów oraz wychowawcy klasy i dyrektora, a także   

               Rady pedagogicznej szkoły o wynikach dydaktyczno-wychowawczych  

               swoich uczniów; 

           11/ branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego  

               organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę; 
         12/ prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej przedmiotu                     

               i zajęć pozalekcyjnych; 

          13/ wprowadzania do końca danego tygodnia ocen cząstkowych do  

                dziennika elektronicznego i odbierania na bieżąco informacji od  

                rodziców oraz wprowadzanie w ustalonych terminach ocen  

                semestralnych i końcoworocznych.   

5. Formy planowania pracy nauczyciela: 

           1/ plany pracy dydaktyczno-wychowawczej w oddziale przedszkolnym                     

               i w kl. I-III; 

                     2/ rozkłady materiału z poszczególnych przedmiotów w kl. IV-VIII; 

      3/ przedmiotowe systemy oceniania; 

      4/ plany pracy wychowawczej (wychowawcy klas IV-VIII); 

      5/ dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi  

               potrzebami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów; 

          6/ indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) dla uczniów                        

              o specjalnych potrzebach; 

      7/ rozkłady materiału dla uczniów realizujących nauczanie indywidualne. 

 

 
§ 51 

Prawa nauczycieli 
 

1. Nauczyciel szkoły ma prawo do: 

       1/ decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych                                 

              i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

  2/ wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania  

oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych 

do użytku szkolnego; 

3/ decydowania o treści programu nauczania koła zainteresowań lub   

     zespołu; 

  4/ decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich  

               uczniów; 

  5/ ma prawo wnioskować o ocenie z zachowania swoich uczniów; 
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  6/ ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar  

              regulaminowych dla swoich uczniów; 

  7/ zapewnienia organizacyjnych i materialnych warunków pracy  

             umożliwiających realizowanie swoich zadań; 
  8/ planu zajęć i dyżurów, który będzie uwzględniał zasady higieny pracy  

             umysłowej; 

9/ pełnej informacji, wglądu w dokumenty, gdy jego osoba jest  

    przedmiotem wniosku lub opinii uczniów, rodziców, organów szkoły; 

  10/ stosowania i rozwijania własnego systemu nagród i kar wobec  

            uczniów powierzonych jego pieczy; 

11/ zgłaszania wniosków, opinii i skarg we wszystkich sprawach  

      dotyczących szkoły w pierwszej kolejności dyrektorowi szkoły. 

 

 
§ 52 

Odpowiedzialność nauczycieli  
 

1. Nauczyciele szkoły służbowo odpowiadają przed dyrektorem szkoły za: 

          1/ życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

          2/ poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie   

              oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu; 

          3/ stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych  

              mu przydzielonych; 

     4/ wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności                                              

               i zainteresowań; 
      5/ zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz ich  

              sprawiedliwego traktowania; 

  6/ rozpoznanie sytuacji rodzinnej (domowej) uczniów oraz ich      

              predyspozycji intelektualnych i zainteresowań; 
      7/ udzielenie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń  
              szkolnych; 

  8/ doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu  

              wiedzy merytorycznej; 

  9/ respektowanie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

         10/ współpracę z nauczycielami tego samego przedmiotu i grupy  

                przedmiotów pokrewnych. 

2. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed władzami szkoły, 

ewentualnie cywilnie lub prawnie za: 

  1/ tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem   

              uczniów na zajęciach i w czasie dyżurów; 

  2/ nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku  

              uczniowskiego lub na wypadek pożaru; 

  3/ zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły      



 58 58 

              przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające                                  

              z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

 

 

§ 53 
Zadania wychowawcy klasy 

 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

     1/ opieka nad powierzonym zespołem;  

  2/ programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole,  

           a w szczególności: 

        a/ tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia  

             w zespole, rodzinie, społeczeństwie, 

              b/ rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między  

             wychowankami a społecznością szkolną, 
         c/ wdrażanie idei samorządności i samowychowania w funkcjonowaniu    

             zespołu klasowego, 

        d/ organizowanie różnych form życia zespołowego, w tym: wycieczek  

        turystycznych, wyjść do kina, teatru, muzeum i innych imprez    

                  kulturalnych, sportowych; 

      3/ współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynacja ich  

              działań wychowawczych, organizacja indywidualnej opieki nad     

              uczniami z trudnościami; 

     4/ planowanie i koordynowanie pracą zespołu klasowego ds. specjalnych  

              potrzeb edukacyjnych; 

  5/ ścisła współpraca z rodzicami /prawnymi opiekunami/ wychowanków,                  

              z klasową radą rodziców, informowanie ich o problemach w zakresie  

             kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe                               

              i organizacyjne sprawy klasy; 

6/ współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi     

    specjalistami, szkolną służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-    

    pedagogiczną w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich  

    wychowanków i doradztwa dla ich rodziców /prawnych opiekunów/; 

      7/ informowanie rodziców /prawnych opiekunów/ o grożących ocenach  

              niedostatecznych na półrocze i koniec roku szkolnego;   

  8/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia; 

  9/ opracowanie planu wychowawczego dla klasy spójnego z programem   

              wychowawczo-profilaktycznym szkoły; 

  10/ zapoznanie uczniów i ich rodziców ze statutem szkoły i innymi  

                przepisami prawa wewnątrzszkolnego; 

          11/ udział w zebraniach z rodzicami prowadzonych przez dyrektora    

                szkoły oraz prowadzenie zebrań z rodzicami. 

2. Wychowawca klasy ponadto: 
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     1/ współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o planie   

              działań  wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy; 

     2/ ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno- 

              -pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły  

              i innych instytucji wspomagających szkołę; 
     3/ ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków; 

     4/ ma prawo ustanawiać własne formy nagradzania i motywowania  

              wychowanków; 

     5/ ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych,  

              psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków.                                            

 

§ 54 
Odpowiedzialność wychowawcy 

 

1. Wychowawca klasy odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel,                         

a oprócz tego służbowo przed dyrektorem szkoły: 

    1/ za osiąganie celów wychowania w swojej klasie; 

     2/ za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków   

              będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej; 

     3/ za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu  

              wychowawczego klasy i wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

     4/ za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 

2. Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela pełniącego obowiązki     

wychowawcy w przypadku: 

1/ przeniesienia nauczyciela do innej szkoły; 

2/ długotrwałej nieobecności; 

3/ braku efektów pracy wychowawczej; 

4/ nie wywiązywania się z zadań wychowawcy określonych statutem      

     szkoły. 
 

§ 55 
Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia 

 

1. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 

2. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia: 

      1/ prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz   

              wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują    
              zintegrowane działania i zajęcia określone w programie; 

      2/ prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę  
              wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi  

              społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 
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      3/ uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych  

              przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach,  

              określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli                                       

              i  specjalistów; 

      4/ udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz  

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania                     

i zajęcia określone w programie, w doborze form i metod pracy                      

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

5/ zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami prowadzą inne zajęcia     

    odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                            

    i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,                                     

    w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne                                   

    i socjoterapeutyczne.  

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe                        

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz 

zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane 

wspólnie z innymi  nauczycielami przez nauczycieli współorganizujących 

proces kształcenia, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 
 

 
§ 56 

Dodatkowe zadania nauczycieli w klasach integracyjnych i specjalnych 
 

1. W oddziałach integracyjnych i specjalnych wychowawca klasy oraz     

nauczyciele przedmiotu realizują dodatkowe zadania.    

2. Do zadań nauczycieli-wychowawców w klasach specjalnych i w klasach 

integracyjnych należą: 
          l/ zadania edukacyjne - dotyczą zdobywania wiedzy przez ucznia                                

             o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jego pracy na lekcji i zajęciach  

             o charakterze terapeutycznym: 

             a/ dokonanie diagnozy (rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości  

                 psychofizycznych dzieci),  

             b/ w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości  

                 psychofizycznych uczniów opracowanie we współpracy z innymi   

                 specjalistami oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne  

                 indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz  

                 czuwanie nad ich realizacją, 
             c/ prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z pomocą  
                 psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów,  

             d/ udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami  
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                 edukacyjnymi tak, aby dostosować wymagania do możliwości                       

                 i potrzeb dziecka (wykorzystywanie w pracy specjalnych metod                                 

                 i specjalnie dostosowanych pomocy dydaktycznych, aby dziecko      

                 pracowało na swoim najwyższym, maksymalnym poziomie), 

             e/ opracowanie wspólnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia  

                 (przedmiotowcem) strategii lekcji tak, aby nauczanie wszystkich  

                 uczniów było skuteczne, 

      f/ udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne 

               w doborze metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach  

               edukacyjnych, 

       g/ przygotowywanie we współpracy z nauczycielem prowadzącym   

               pomocy dydaktycznych (ze szczególnym uwzględnieniem   

               dostosowanych wersji prac domowych, sprawdzianów i kartkówek)  

               dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

      h/ uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez  

               nauczycieli wiodących (w edukacji wczesnoszkolnej w miarę  
               możliwości i potrzeb włączanie się do prowadzenia zajęć), 
           i/ prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów; 

      2/ Zadania integrujące - dotyczą integracji uczniów, rodziców i nauczycieli  

              szkoły: 

       a/ czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy,                       

               a także całej społeczności szkolnej, 

       b/ czuwanie i budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci  

               pełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

       c/ budowanie integracji pomiędzy nauczycielem wspomagającym     

               proces kształcenia a nauczycielem wiodącym; 

      3/ Zadania wychowawcze - dotyczą pełnienia funkcji wychowawczej                         

         i pomocniczej względem rodziców dzieci niepełnosprawnych                                

         i wszystkich uczniów klasy integracyjnej: 

         a/ udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom uczniów o specjalnych   

             potrzebach edukacyjnych (kształtowanie właściwej postawy  

             rodzicielskiej wobec własnego dziecka, porady, wskazówki dotyczące  

             pracy z uczniem w domu, bieżące informowanie o postępach dziecka), 

         b/ pełnienie funkcji jednego z wychowawców w integracyjnym oddziale  

             przedszkolnym i klasie integracyjnej I-III oraz wychowawcy klasy  

             integracyjnej w kl. IV-VIII. 

  3. Do zadań nauczycieli przedmiotu (prowadzących) w klasie integracyjnej                   

      i specjalnej należą: 
      1/ zadania edukacyjne - dotyczą zdobywania konkretnej wiedzy                                 

          i umiejętności szkolnych przez ucznia o specjalnych potrzebach  

          edukacyjnych podczas lekcji (zajęć zintegrowanych na poziomie                           

          klas I-III): 

          a/ zapoznanie się z diagnozą i zaleceniami specjalistów zawartymi                         
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              w orzeczeniu lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

          b/ współpraca z wychowawcą klasy przy układaniu indywidualnego  

              programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów posiadających  

              orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

          c/ współpraca z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia  

              (wychowawcą w klasie integracyjnej) podczas ustalania kryteriów  

              oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze  

              szczególnym uwzględnieniem najbardziej znaczących dla każdego  

              ucznia form aktywności podlegających ocenie, 

          d/ ustalenie wiodących metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych,                               

          e/ opracowywanie wspólnie z nauczycielem współorganizującym proces  

              kształcenia strategii lekcji (podkreślenie aktywności uczniów                              

              o specjalnych potrzebach edukacyjnych, możliwości odniesienia przez  

              nich sukcesu na tle klasy), 

          f/ przygotowywanie wspólnie z nauczycielem współorganizującym proces  

             kształcenia pomocy dydaktycznych także dla uczniów o specjalnych  

             potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym naciskiem na konkretyzację  
             omawianych na zajęciach zagadnień, upraszczanie pisemnych poleceń                   
             i tekstów, indywidualizację różnorodnych wersji ćwiczeń i zadań  
            domowych oraz sprawdzianów, kartkówek; 

      2/ zadania integrujące - dotyczą integracji uczniów, rodziców i nauczycieli 

     szkoły: 

          a/ przygotowywanie różnych imprez i uroczystości szkolnych (konkursy,  

              zabawy) oraz pozaszkolnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru),  

              wspólnie lub po konsultacji z nauczycielem współorganizującym  

              proces kształcenia, aby uczniowie o specjalnych potrzebach  

              edukacyjnych mogli w nich w pełni uczestniczyć, 
          b/ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci o specjalnych potrzebach  

              edukacyjnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa razem ze  

              zdrowymi rówieśnikami w zajęciach pozalekcyjnych /koła   

              zainteresowań, zajęcia sportowej, 

          c/ budowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielem  

              prowadzącym a nauczycielem współorganizującym proces kształcenia  

              opartej na właściwej komunikacji, wzajemnym zrozumieniu,  

              partnerstwie w działaniu na rzecz wszystkich uczniów danej  klasy, 

    3/ zadania wychowawcze - dotyczą przekazywania uczniom i ich    

        rodzicom ogólnoludzkich wartości, związanych ze szkolnym      

        programem  wychowawczym: 

        a/ w klasach I-III - prowadzenie zebrań z rodzicami; w klasach IV-VIII -   

            włączanie się w miarę potrzeb w organizowane przez nauczyciela      

          współorganizującego proces kształcenia (wychowawcę klasy)     

          spotkania z rodzicami, 

      b/ przekazywanie w ramach nauczania swojego przedmiotu konkretnych  
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          treści wychowawczych, mających na celu uwrażliwienie uczniów na  

          poszanowanie inności drugiego człowieka, jego godność, konieczność  
          niesienia pomocy potrzebującym. 

3. Szczegółowe zasady współpracy nauczycieli zawiera „Regulamin 

współpracy nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne                   

z nauczycielami przedmiotu”. 

 
 

§ 57 
Inni nauczyciele i specjaliści 

 

1. W celu pełnego zaspokojenia potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach  

edukacyjnych, dyrektor szkoły może powierzać zatrudnionym 

nauczycielom (posiadającym odpowiednie kwalifikacje) zadania: 

      1/ pedagoga szkolnego; 

      2/ psychologa; 

3/ pedagoga specjalnego; 

4/ logopedy; 

5/ terapeuty pedagogicznego; 

6/ socjoterapeuty; 

7/ terapeuty EEG Biofeedback; 

8/ terapeuty Integracji Sensorycznej; 

8/ nauczyciela gimnastyki korekcyjnej; 

9/ muzykoterapeuty.  

 
 

§ 58 
Pedagog i psycholog szkolny 

 

1. Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa należy w szczególności: 

         1/ prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym    

             diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych     

             oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych    

             stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn  

             niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,                 

             w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego  

             uczestnictwo w życiu szkoły; 

        2/ diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu  

             rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę oraz  

             ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 

         3/ udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach  

             odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

         4/ podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych  



 64 64 

             problemów dzieci i młodzieży; 

         5/ minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

             zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 

             w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

         6/ inicjowanie i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych                           

             w sytuacjach kryzysowych; 

         7/ działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom       

             znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

         8/ pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu  

             indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

         9/ wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:    

             a/ rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych     

                 oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia  

                 mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów    

                 oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                  

                 w funkcjonowaniu uczniów, tym barier i ograniczeń utrudniających   

                 funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

             b/ udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

       10/ wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programu    

             wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

       11/ współpraca z organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi. 

 

 

§ 59 
Pedagog specjalny 

 

1. Pedagog specjalny bierze udział w tworzeniu atmosfery akceptacji 

uczniów niepełnosprawnych w środowisku uczniów, nauczycieli, 

rodziców. 

2. Ponadto pedagog specjalny: 

     1/ opracowuje program zajęć terapeutycznych; 

2/ prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej z uczniami  

    niepełnosprawnymi; 

3/ współpracuje z wychowawcami klas i specjalistami;  

          4/ udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach  

              odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

          5/ współpracuje z rodzicami organizując im zajęcia terapii wspólnie                         

              z dzieckiem, udzielając niezbędnych rad. 
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§ 60 
Logopeda 

 

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 oraz porad i konsultacji dla  

                   uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów                                         

                   i eliminowania jej zaburzeń; 
  3/ podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu  

             zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

          4/ wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w: 

             a/ rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych   

                 oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia  

                 mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów  

                 oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                 

                 w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających     

                 funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

             b/ udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 61 
Terapeuta pedagogiczny i socjoterapeuta 

 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1/ prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami                                 

    i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami                           

    w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania  

    efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2/ rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne  

    uczestnictwo w życiu szkoły;  

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

4/ podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających  

niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami     

/prawnymi opiekunami/uczniów. 

          5/ wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w: 

             a/ rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych   

                 oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia  

                 mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów  

                 oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                 

                 w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających     

                 funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

             b/ udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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2. Do zadań socjoterapeuty należy: 

     1/ prowadzenie diagnozy uczniów pod kątem występowania trudności                  

         w funkcjonowaniu społecznym, zagrożenia niedostosowaniem    

         społecznym; 

     2/ wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i funkcjonowaniu    

         społecznym; 

          3/ udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

     4/ prowadzenie zajęć mających na celu eliminowanie/zmniejszanie  

         poziomu występujących trudności w funkcjonowaniu uczniów; 

     5/ organizowanie w trakcie zajęć takich sytuacji społecznych, dzięki  

         którym uczniowie mają możliwość odreagowania napięć   
         emocjonalnych, a jednocześnie nabywają pożądane umiejętności  

         psychologiczne i psychospołeczne, pozwalające na lepsze ich   

         funkcjonowanie społeczne; 

     6/ prowadzenie konsultacji dla nauczycieli, wychowawców, rodziców  

         uczestników oraz uczniów; 

     7/ dokonywanie efektywności udzielanej pomocy, formułowanie  

         wniosków do dalszej pracy terapeutycznej. 

 

§ 62 
Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej 

 

1. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej ma za zadanie: 

          1/ wyrabiać u dziecka nawyk prawidłowej postawy ciała; 

          2/ utrwalać prawidłową postawę w najrozmaitszych warunkach  

              zbliżonych dożycia codziennego; 

          3/ wdrażać do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki                  

              i korekcji zaburzeń; 
          4/ prowadzić do opanowania przez ucznia i jego środowisko rodzinne  

              wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia;  

          5/ współpracować z wychowawcami klas i innymi nauczycielami                            

              w zakresie kształtowania prawidłowej postawy uczniów. 

  

§ 63 
Muzykoterapeuta 

 

1. Muzykoterapeuta prowadzi zajęcia, których celem jest poprawa stanu 

psychofizycznego dziecka. 

2. Głównym zadaniem muzykoterapeuty jest stymulacja ruchu dziecka 

muzyką poprzez: 

1/ zabawy rekwizytami; 

2/ zabawy dźwiękowe - gra na instrumentach; 

3/ improwizację rytmu; 
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4/ tańce integracyjne; 

5/ relaks oddechowy lub trening autogenny, masaż relaksacyjny; 

6/ ćwiczenia oddechowe; 

7/ ćwiczenia narządów artykulacyjnych do mowy i śpiewu; 

8/ naukę piosenek oraz zabawy terapeutyczne; 

9/ twórczość plastyczną. 
 
 

§ 64 
Doradca zawodowy 

 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1/ systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na  

    działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 

2/ prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3/ opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym    

    wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami                                     

    i pedagogami programu doradztwa zawodowego oraz    

    koordynowanie jego realizacji; 

4/ wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców,   

    psychologów i pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych         

    w programie; 

5/ koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej  

    przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie    

    informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego  

    poziomu kształcenia; 

6/ realizowanie działań wynikających z programu. 

2. Do zadań doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy w szczególności: 

1/ prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

    i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron,     

    predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

2/ współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu  

    ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku   

    kształcenia i zawodu; 

  3/ wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy  

      psychologiczno-pedagogicznej. 

3. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza 

nauczyciela lub specjalistę realizującego wskazane zadania. 
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§ 65 
Terapeuta metody EEG Biofeedback  
i terapeuta Integracji Sensorycznej 

 
1. Zadania terapeuty EEG Biofeedback: 

    1/ kwalifikowanie uczniów, w porozumieniu z zespołem ds. specjalnych      

        potrzeb edukacyjnych, do zajęć terapeutycznych metodą EEG   

        Biofeedback (na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach o     

        potrzebie kształcenia specjalnego, opinii z poradni psychologiczno-   

        - pedagogicznej oraz zaleceń od lekarza neurologa); 

    2/ dokonywanie diagnozy wstępnej oraz oceny efektów terapii; 

    3/ prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami metodą EEG     

        Biofeedback, której celem jest zwiększenie szybkości myślenia,  

        koncentracji, uwagi oraz pamięci; 

    4/ dokumentowanie przebiegu terapii (kwestionariusz wywiadu                             

        z rodzicem, pisemna zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach,    

        wynik badania EEG/zaświadczenie od lekarza neurologa, wydruki                     

        z treningów terapeutycznych);  

   5/ udzielanie porad i konsultacji rodzicom uczniów. 

2. Celem terapii Integracji Sensorycznej jest stymulacja układu nerwowego  

dziecka w celu poprawy integracji bodźców zmysłowych, zaburzających 

jego harmonijne funkcjonowanie w środowisku szkolnym i nie tylko. 

3. Zadaniem terapeuty Integracji Sensorycznej jest: 

1/ opracowanie programu zajęć terapeutycznych; 

2/ prowadzenie zajęć z terapii Integracji Sensorycznej; 

3/ współpraca z wychowawcami klas i specjalistami; 

4/ współpraca z rodzicami w celu udzielania im  niezbędnych rad. 

 
 

§ 66 
Nauczyciel bibliotekarz 

 

1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 

1/ gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów; 

2/ organizacja warsztatu informacyjnego: 

      a/ rozbudowywanie księgozbioru podręcznego, 

     b/ prowadzenie katalogów (alfabetycznego, rzeczowego), 

     c/ prowadzenie kartoteki zagadnieniowej i tekstowej; 

3/ rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych;  

4/ poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

5/ pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury; 

6/ przygotowanie uczniów do samokształcenia oraz do korzystania                      

    z innych typów bibliotek i środków informacji;  
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7/ praca z aktywem bibliotecznym; 

8/ prowadzenie działalności promocyjnej, wizualnej, słownej                                       

         i audiowizualnej zbiorów, biblioteki, czytelnictwa i szkoły; 

     9/ wypożyczanie podręczników 

        10/ dbanie o korzystanie przez uczniów z czytelni multimedialnej zgodnie                

                z regulaminem;  

         11/ opracowywanie planów pracy i dokumentowanie pracy w dzienniku  

               zajęć.       
 
 

§ 67 
Nauczyciel świetlicy 

 

1. Do zadań nauczycieli świetlicy należy: 

1/ zapewnienie opieki i wychowania dzieciom rodziców pracujących              

         w godzinach pozalekcyjnych; 

2/ troska o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, zdrowie dzieci, ich     

         prawidłowy i wszechstronny rozwój; 

3/ kształtowanie u wychowanków nawyków i umiejętności organizowania  

         wolnego czasu; 

     4/ rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań dzieci; 

     5/ zapewnienie członkom świetlicy dobrego wypoczynku, zabawy                          

         i rekreacji;  

    6/ współdziałanie z domem rodzinnym wychowanków, a także współpraca   

        z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym i innymi  

        specjalistami w zakresie kompensowania braków dydaktycznych; 

    7/ dbanie o wystrój świetlicy; 

    8/ opracowywanie planów pracy i dokumentowanie pracy w dzienniku  

        zajęć.       
 

§ 68 
Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni dodatkowo w oddziale,  

w którym uczą się uczniowie  z autyzmem, w tym zespołem Aspergera 
 

1. W oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych,                   

w których kształceniem objęci są uczniowie posiadający orzeczenie                       

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym 

zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się 
dodatkowo:  

          1/ nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej               

              w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych      

              lub specjalistów; 

          2/ pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych                    
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              w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.   
2. W uzasadnionych przypadkach pomoc nauczyciela może być także 

zatrudniona w szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

3. Do zadań pomocy nauczyciela należą: 
1/ spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do  

         uczniów w zakresie higieny osobistej, ubierania i dokarmiania; 

       2/ uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez  

              nauczyciela i pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu; 

       3/ czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci; 

       4/ pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć; 
          5/ wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły. 

   
 

§ 69 
Pracownicy niepedagogiczni 

 
1. Do zadań pracowników ekonomicznych, administracyjnych                                

i obsługowych należy: 

1/ sprawna obsługa kancelaryjno-biurowa szkoły; 

2/ prowadzenie dokumentacji formalnej pracowników i uczniów; 

3/ sporządzanie sprawozdań GUS; 

4/ wypłacanie wynagrodzeń; 
5/ zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania oraz pogotowia  

    kasowego; 

6/ zabezpieczenie druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków  

          niezbędnych do prowadzenia placówki; 

7/ realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie                                     

    z decyzjami rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły; 

  8/ zinwentaryzowanie i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie  

          ksiąg inwentarzowych, organizację inwentaryzacji rocznej; 

9/ projektowanie budżetu szkoły na wydatki administracyjno- 

    - gospodarcze, abonowanie czasopism, druków resortowych itp.; 

10/ zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku                            

      i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego; 

11/ dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od  

            wejść ewakuacyjnych; 

12/ utrzymanie pełnej czystości gmachu oraz przynależnego terenu; 

13/ zapewnienie opieki nad zielenią szkolną w czasie ferii; 

14/ monitorowanie wejść i otoczenia szkoły z wykorzystaniem sieci   

            monitoringowej. 

2. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo m.in. do: 

1/ uczestniczenia w procesie wychowawczym szkoły; 

2/ reagowania na zachowanie ucznia lub innego członka społeczności  
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          szkolnej w sposób adekwatny do sytuacji; 

  3/ zgłaszania dyrektorowi szkoły i innym organom szkoły, a także  

    nauczycielom i wychowawcom klas wniosków, opinii i skarg       

    dotyczących szkoły i uczniów. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 

poszczególnym pracownikom administracyjnym i obsługowym określa 

dyrektor szkoły. 

4. Zasady zatrudniania pracowników ekonomicznych, administracyjnych                      

i obsługowych określają odrębne przepisy.  

 

   

 

 

Rozdział VII 
 

RODZICE I UCZNIOWIE 
 
 

§ 70 
Prawa ucznia 

 
1. Uczeń ma prawo do: 

1/ właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy    

    umysłowej, procesu kształcenia; 

  2/ korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie                              

              z odrębnymi przepisami; 

  3/ opieki dydaktycznej i wychowawczej oraz warunków pobytu w szkole  

              zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie jego    

              godności; 

      4/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

              - wychowawczym; 

  5/ rozsądnego obciążania pisemnymi sprawdzianami wiadomości,     

              ochrony przed nadmierną ilością zadań domowych według zasad  

              określonych w wewnętrznym systemie oceniania; 

6/ sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów  

          w nauce i zachowaniu; 

  7/ pomocy ze strony szkoły w rozwijaniu swoich zainteresowań, a także                         

             w przypadku trudności w nauce i innych sytuacjach dla niego trudnych; 

  8/ wnioskowania o ustalenie indywidualnego toku nauki według zasad  

             określonych odrębnymi przepisami; 

  9/ swobodnego wyrażania swoich myśli we wszystkich sprawach, jeśli nie  

            naruszają tym dobra innych osób; 

   10/ swobodnego rozwoju swej osobowości oraz do ochrony prywatności     
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          życia osobistego i rodzinnego; 

   11/ wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz  

                 zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

         12/ korzystania z bazy szkolnej zgodnie z regulaminami i przepisami  

                porządkowymi sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych. 
 
 

§ 71 
Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy 

 
1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki na 

warunkach dotyczących obywateli polskich. 

2. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi, które nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania                     

z nauki maja prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, 

która organizuje organ prowadzący szkolę.  
3. Powyższe uprawnienie przysługuje także uczniom będących obywatelami 

polskimi, które nie znają  języka polskiego albo znają go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki; korzystają oni z uprawnienia 

nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.  

4. Uczniowie wymienieni w pkt 2 i 3 mogą korzystać z dodatkowych zajęć 
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych 

przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 

miesięcy.  

5. Dla uczniów, którzy wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich 

potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy 

organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ 

prowadzący może zorganizować w szkole oddział przygotowawczy.  

 

 

§ 72 
Obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma obowiązek stosować się do postanowień zawartych w statucie:                     

1/ w zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do  

    nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie:  

             a/ uczeń jest zobowiązany systematycznie uczęszczać na zajęcia                             

                  lekcyjne: 

                  - przybywać punktualnie na zajęcia, a w przypadku spóźnienia stawić  
                    się niezwłocznie w sali, w której się one odbywają, 
                  - ewentualne spóźnienie ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku  

                    lekcyjnym, 

                  - spóźnienia ucznia mają wpływ na jego ocenę z zachowania; 
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             b/ należycie przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich  

                  uczestniczyć: 
                  - posiadać komplet podręczników do danego przedmiotu, zeszyty,  

                    przybory szkolne, niezbędne pomoce i korzystać w nich w trakcie  

                    lekcji,  

                  - systematycznie przygotowywać się do zajęć w szkole oraz odrabiać  
                    prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,  

                  - pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności, 

                  - przynosić na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedni strój  

                    sportowy, 

                  - wykonywać polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, stosować   
                    się do jego wskazań i zaleceń (rozwiązywać zadania, ćwiczenia,  

                    wykonywać notatki itd.), 

                  - aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, pełniąc w niej  

                     powierzoną rolę,  
                  - dokonywać samokontroli i oceny swojej pracy; 

             c/ w czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie powinien zakłócać przebiegu  

                  zajęć przez niewłaściwe zachowanie, a więc: 

                  - zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami                        

                    w czasie lekcji, 

                 - bez wyraźnej potrzeby nie wstawać z ławki, nie chodzić po klasie,     

                   nie śmiecić, 
                 - nie opuszczać sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela, 

                 - reagować pozytywnie na upomnienia, nie komentować, 
                 - zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela 

                   (nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu, w czasie       

                   zajęć w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar), 

                 - podczas zajęć nie jeść, nie pić, nie żuć gumy, 

                 - nie używać niestosownego słownictwa i wulgaryzmów, 

                 - nie przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, 

                 - w sytuacji uporczywego niewłaściwego zachowania nauczyciel  

                    stosuje kary wobec uczniów zgodne ze statutem; 

     2/ nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych powinna być  
              usprawiedliwiona w terminie tygodnia od powrotu do szkoły w formie         

              pisemnego lub ustnego oświadczenia rodzica /prawnego opiekuna/  

              o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach lub zaświadczenia     

              lekarskiego (oryginału lub kopii); 

              a/ uczeń może być zwolniony z części zajęć w szkole w danym dniu  

                  wyłącznie w wypadku przyjścia do szkoły rodzica /prawnego  

                  opiekuna/ lub na podstawie pisemnej prośby rodzica: 

                  - z jednej lekcji – przez nauczyciela przedmiotu, 

                  - z większej ilości godzin – przez wychowawcę lub dyrektora;  

          3/ w zakresie dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego  
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              stroju: 

              a/ ubiór codzienny ucznia na terenie szkoły musi być skromny,  

                  przyzwoity i czysty, 

              b/ uczeń ma obowiązek występowania w galowym stroju szkolnym                        

                  w następujących okolicznościach: 

                  - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

                  - uroczystości ogólnoszkolne (szkolne, państwowe, religijne), 

                  - reprezentowanie szkoły na zewnątrz (delegacje, konkursy,    

                  olimpiady), 

                  - na polecenie wychowawcy;  

              c/ obowiązujący w szkole strój galowy:  

         - dziewczęta: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, 

                  - chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie. 

              d/ wywiązywanie się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju ma  

                  wpływ na ocenę z zachowania; 

          4/ w zakresie przestrzegania zasad współżycia społecznego wobec   

              nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów: 

    a/ uczeń powinien okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

    b/ odznaczać się kulturą osobistą – stosować zwroty grzecznościowe,                                      

        w trakcie rozmowy z osobą dorosłą nie trzymać rąk w kieszeni, stać  
        wyprostowanym, 

    c/ nie ubliżać, nie znieważać innych uczniów, 

    d/ nie zachowywać się agresywnie,  

    e/ nie używać wulgarnych słów, zwrotów i gestów, nie być    
        aroganckim, 

    f/ przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

    g/ szanować poglądy i przekonania innych, 

              h/ szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

              i/ niewłaściwe zachowanie ma wpływ na ocenę zachowania ucznia; 

          5/ w zakresie godnego reprezentowania szkoły, dbania o bezpieczeństwo,    

              ład i porządek w szkole,   

              a/ uczeń powinien dbać o tradycję szkoły oraz współtworzenie jej  

                  autorytetu, 

              b/ aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, 

              c/ przeciwdziałać wszelkim przejawom niszczenia mienia szkoły,  

        zakłócania porządku i stosowania przemocy,  

    d/ ma obowiązek naprawiania wyrządzonej szkody (do finansowej  

        odpowiedzialności rodziców włącznie), zadośćuczynienia krzywdzie,  

    e/ jest zobowiązany do zmiany obuwia w szatni i przestrzeganie zakazu  

        przebywania na terenie szkoły w niezmienionym obuwiu, 

              f/ w czasie przerw międzylekcyjnych i w czasie wolnym od  

                  zajęć dydaktycznych powinien przebywać w pomieszczeniach do  

                  tego celu przeznaczonych (hol, świetlica, czytelnia, boisko  
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                  sportowe), 

              g/ ponosić odpowiedzialność za własne życie, higienę i rozwój  

        psychofizyczny, 

              h/ przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania                      

                  i posiadania środków odurzających, 

               i/ przestrzegać zarządzeń dyrektora szkoły, postanowień rady  

                  pedagogicznej, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

2. Rejestr pożądanych zachowań zawarty jest w „Kodeksie postępowania 

ucznia”.  

  

 
§ 73 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych  
i innych urządzeń elektronicznych 

 
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt  

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież 
sprzętu.  

2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego                   

i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, 

aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie                          

z zachowaniem poniższych zasad:  

1/ podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania   

    przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń  
    elektronicznych - dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada aparat  

    telefoniczny;  

2/ uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego  

    sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli lub    

    wskaże na to nauczyciel prowadzący lekcje, a także w czasie wycieczek    

    szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność  
    za sprzęt; 
3/ uczeń zobowiązany jest do całkowitego wyciszenia i schowania  

    telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego przed    

    rozpoczęciem zajęć lekcyjnych - dotyczy to również słuchawek.  

4/ nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników  

    szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody,  

5/ nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu  

    lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,   

6/ użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu   

     elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych dla celów innych niż  
     wynikające z trwających zajęć jest możliwe wyłącznie w sytuacjach  

     wyjątkowych, po uprzednim poinformowaniu nauczyciela  
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     prowadzącego zajęcia i uzyskaniu jego zgody, (o sytuacjach  

     wyjątkowych, np. oczekiwanie telefonu od rodzica, należy   

     poinformować prowadzącego lekcję nauczyciela możliwie wcześnie,   

     jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem zajęć); w zwykłych  

     okolicznościach, w czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest  

     możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy 

 7/ uczeń ma prawo skorzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu  

     elektronicznego podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed  

     zajęciami edukacyjnymi i po nich (z wyłączeniem podpunktu 4)  

     wyłącznie w istotnych kwestiach, po poinformowaniu o konieczności  

     użycia urządzenia nauczyciela dyżurnego po uzyskaniu jego zgody                   

     i w jego najbliższym otoczeniu, z zachowaniem przyjętych norm  

     społecznych i etycznych. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych 

oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz 

przebieralniach. 

4. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego 

sprzętu elektronicznego w czytelni szkolnej, z wyjątkiem trwania zajęć 
wymagających użycia takiego sprzętu. 

5. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek 

odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie 

zdeponowania go w sekretariacie szkoły. Telefon jest przechowywany                

w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym. Przed 

odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku 

odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. 

Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM. 

6. Jeżeli nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego sprzętu 

elektronicznego ma miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca ma 

prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych               

i po przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej oraz wręczeniu do 

podpisu rodziców informacji o zaistniałym zdarzeniu. 

7. W przypadku drugiego nieregulaminowego użycia przez ucznia telefonu 

lub innego sprzętu elektronicznego w semestrze, do odebrania telefonu 

lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub 

opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani                                     

o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia oraz potwierdzają 
pisemnie fakt poinformowania ich o ewentualnych dalszych 

konsekwencjach nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu.   

8. W przypadku trzeciego nieregulaminowego użycia przez ucznia telefonu 

lub innego sprzętu elektronicznego w semestrze, do odebrania telefonu 

lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub 

opiekunowie prawni ucznia, a uczeń zostaje ukarany naganą 
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regulaminową i zawiadamia się o tym fakcie w formie pisemnej rodziców 

lub opiekunów prawnych. 

9. Każde kolejne nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego 

sprzętu elektronicznego w semestrze skutkuje obniżeniem oceny                       

z zachowania o jeden poziom, o czym zostają poinformowani w formie 

pisemnej rodzice lub opiekunowie prawni oraz miesięcznym zakazem 

przynoszenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

na teren szkoły. 

10. Nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego sprzętu 

elektronicznego w semestrze dotyczy każdego semestru osobno i nie jest 

łączone w roku szkolnym. 

11. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego  

urządzenia nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację 
dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi nagany 

regulaminowej i zawiadamia o tym  fakcie rodziców /opiekunów 

prawnych/.  

12. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany 

dyrektora i obniżeniem zachowania do nagannego, o czym zawiadamia 

się w formie pisemnej rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. 

13. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego 

urządzenia elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje 

zostają odnotowane w dzienniku lekcyjnym.  

14. Szczegółowe zasady określa „Regulamin korzystania z telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w szkole” 

 

 

§ 74 
System nagród, wyróżnień i kar 

 

1. Nagradzanie, wyróżnianie, a także karanie uczniów w szkole ma na celu:  

1/ motywowanie uczniów do działania i zachęcanie do własnego  

         rozwoju; 

     2/ zaspokajanie potrzeby szacunku, uznania i akceptacji; 

     3/ dostrzeganie i docenianie zaangażowania i wysiłku ucznia; 

     4/ promowanie i utrwalanie oczekiwanych działań, postaw i zachowań; 
     5/ minimalizowanie i eliminowanie przejawów zachowań negatywnych. 

2. System nagród i kar, stosowany w szkole, uwzględnia w szczególności:  

1/ wyróżnianie szczególnych osiągnięć edukacyjnych, upowszechnianie   

oczekiwanych postaw i zachowań uczniów;  

     2/ stosowanie kar adekwatnych do rodzaju przewinienia;  

     3/ poszanowanie godności osobistej ucznia oraz jego prawa do      

         nietykalności cielesnej;  

     4/ jawność działań związanych nagradzaniem i karaniem uczniów - pełną   
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              znajomość przez uczniów i rodziców /opiekunów prawnych/ zasad                         

              i warunków wyróżniania, nagradzania i karania.  

 

 

§ 75 
Nagrody 

 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1/ bardzo dobre wyniki w nauce i pracy; 

2/ osiągnięcia w sporcie oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych;  

3/ aktywny udział i osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych w szkole  

              i poza szkołą; 
4/ aktywny i twórczy udział w życiu szkoły; 

5/ dzielność i odwagę. 
2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, samorząd 

uczniowski, nauczyciele i wychowawcy klas. 

3. Nagrody mogą mieć charakter książkowy, rzeczowy, listów pochwalnych, 

dyplomów publicznych, wyróżnień lub inny. 

4. Rodzaje stosowanych nagród: 

     1/ świadectwo z biało-czerwonym paskiem, stwierdzające uzyskanie 

              promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem (uczniowie klas                    

              IV-VIII);  

     2/ świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły  

              podstawowej z odnotowanymi szczególnymi osiągnięciami zgodnie                            

              z odrębnymi przepisami; 

     3/ imienne wyróżnienie przez dyrektora na forum szkoły;  

     4/ list pochwalny dla ucznia lub (oraz) listu gratulacyjny dla rodziców, 

     5/ nagroda książkowa, rzeczowa lub inna (stosownie do możliwości  

              finansowych szkoły); 

     6/ pisemne wyróżnienie - dyplom; 

     7/ inne wyróżnienia upowszechniające sukcesy i zaangażowanie uczniów,    

              tj.:  

            a/ pochwały dyrektora na forum szkoły lub klasy, 

             b/ pochwały wychowawcy na forum klasy lub podczas uroczystego  

                 spotkania zespołu klasowego z udziałem rodziców,  

             c/ pochwały wychowawcy na forum podczas zebrania z rodzicami, 

             d/ wpis do kroniki szkoły (klasy),  

             e/ prezentacja wyników - osiągniętych sukcesów indywidualnych lub  

            zespołowych na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych.  

5. Dodatkowe wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane uczniom za: 

     1/ współudział w realizacji statutowych celów i zadań szkoły (np. za pracę                     
              w samorządzie uczniowskim, w bibliotece szkolnej, w organizacjach   

              dziecięcych i młodzieżowych, za szczególne zaangażowanie                            
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              w udzielanie pomocy innym ludziom, itp.); 

     2/ reprezentowanie szkoły (klasy) na zewnątrz (np. za uczestnictwo                        

              w spotkaniach, przeglądach, zawodach, prezentacjach, itp.); 

     3/ aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych bądź  
              współorganizowanie (lub uczestniczenie) w konkursach klasowych,  

              szkolnych, itp.;  

     4/ inne szczególne osiągnięcia uczniów oraz angażowanie się                                     
              w działalność szkoły i klasy.    

 

 

§ 76 
Kary 

 

1. Wobec uczniów, którzy naruszają unormowania organizacyjno-prawne, 

przejawiają zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych zasad              

etyczno-moralnych, prezentują postawy zagrażające zdrowiu i mieniu 

prywatnemu lub szkolnemu stosowane są następujące kary:  

          1/ ustne upomnienie wychowawcy klasy; 

       2/ pisemne upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego                      

              w formie uwagi do dziennika lekcyjnego lub innej dokumentacji  

      prowadzonej przez wychowawcę klasy np. w zeszycie uwag; 

       3/ rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę; 
       4/ pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawcę; 
       5/ rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę  
              w obecności ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/; 

       6/ rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę                   
              i pedagoga szkolnego w obecności ucznia i jego rodziców /prawnych 

     opiekunów/; 

       7/ ustne upomnienie dyrektora szkoły; 

       8/ rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami /prawnymi opiekunami/; 

       9/ zawieszenie prawa do udziału w niektórych formach zajęć    

                pozalekcyjnych oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

       10/ zadośćuczynienie finansowe za wyrządzone szkody na rzecz szkoły; 

       11/ przeniesienie ucznia do równoległej klasy. 

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

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów 

ucznia o zastosowaniu wobec niego kary. 

3. Uzasadniony i uzgodniony z rodzicami /prawnymi opiekunami/ wniosek             

w sprawie przeniesienia ucznia do równoległej klasy przedstawia 

wychowawca klasy; decyzję rozstrzygającą podejmuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  
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4. Wykonanie - zastosowanie statutowej kary wobec ucznia, może być 
odroczone na określony przez wychowawcę klasy na okres próbny 

(jednak nie dłużej niż na pół roku), jeżeli uczeń wyrazi wolę poprawy                    

i uzyska pisemne poręczenie samorządu uczniowskiego (klasowego lub 

szkolnego) lub innych organów szkoły.  

5. Uczeń lub jego rodzice /opiekunowie prawni/ mają prawo w terminie                 

7 dni od daty powiadomienia, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

wymierzonej kary statutowej - wniosek ucznia lub rodziców /opiekunów 

prawnych/ powinien określać ich oczekiwania, tj. złagodzenie bądź 
anulowanie zastosowanej kary oraz wskazywać okoliczności 

uzasadniające odwołanie.  

6. Decyzję rozstrzygającą i ostateczną w sprawie podejmuje dyrektor szkoły, 

po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego                             

i zapoznaniu się z opinią rady pedagogicznej.  

7. Powiadomienie wnoszącego odwołanie o podjętym rozstrzygnięciu 

następuje w formie pisemnej, w terminie możliwie najkrótszym, nie 

przekraczającym miesiąca. 

8. Uczeń lub jego rodzice /opiekunowie prawni/ ma prawo do wniesienia 

odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Kuratorium 

Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

9. W sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją stosuje 

się działania ujęte w „Procedurach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach 

zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem  agresji i przemocy 

występujących na terenie szkoły”. 

10. W sytuacjach ujawnienia cyberprzemocy w szkole stosuje się działania 

ujęte w „Procedurach postępowania wobec ujawnienia przypadku  

cyberprzemocy w szkole”. 

 

 

§ 77 
Prawa rodziców 

 

1. Rodzice uczniów mają prawo do:  

 1/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych  

        realizowanych w danej klasie i w szkole; 

    2/ znajomości statutu szkoły i innych przepisów prawa wewnątrzszkolnego; 

 3/ uzgodnienia z wychowawcą, nauczycielem sposobu pedagogicznego  

        oddziaływania na swoje dziecko; 

 4/ systematycznego uzyskiwania informacji na temat postępów w nauce,  

        zachowaniu, sukcesach i trudnościach swojego dziecka; 

 5/ zwracania się o pomoc i poradę w sprawach wychowania i dalszego  

    kształcenia swoich dzieci, uczniów ostatniej klasy; 
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 6/ występowania do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy     

        lub nauczyciela przedmiotu; 

 7/ zgłaszania do dyrektora szkoły opinii i skarg dotyczących funkcjonowania  

    szkoły; 

 8/ obserwowania zajęć lekcyjnych i pracy szkoły w ramach „dni otwartych”;  

 9/ korzystania wraz z dziećmi z sali gimnastycznej. 

 

 

 

§ 78 
Obowiązki rodziców 

 

1. Rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia są zobowiązani do: 

1/ dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2/ zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3/ zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się     
    do zajęć; 
4/ czuwania nad wypełnianiem przez ich dzieci obowiązków     

    wynikających ze statutu; 

  5/ utrzymywania systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy                                  

            i nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz uczestniczenia  

             w zebraniach rodzicielskich; 

          6/ korzystania z dziennika elektronicznego w celu monitorowania    

              procesów edukacyjnych dziecka;  

          7/ ustnego lub pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na  

              którą wyrazili zgodę, w ciągu tygodnia od jej zakończenia; 

          8/ współpracy z wychowawcą klasy w zakresie organizowania imprez,  

              uroczystości szkolnych, wycieczek, obozów itp. 

2. W celu zapewnienia dziecku w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic przekazuje dyrektorowi 

szkoły istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka. 
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Rozdział VIII 
 

REKRUTACJA 
 
 

§ 79 
Rekrutacja do klasy I 

 
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów na podstawie zarządzenia 

organu prowadzącego szkołę, który do końca stycznia określa terminy 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów. 

2. Do klasy I dzieci z obwodu szkoły przyjmuje się z urzędu.   

3. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce 

realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

oddział przedszkolny w szkole innej niż szkoła, w obwodzie której 

dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I bez 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.  

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane 

pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 

zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny 

oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę 
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.  

5. Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz 

określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.  

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego.  

7. Zadania komisji: 

    1/ ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do     

        publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                                   

        i niezakwalifikowanych; 

2/ ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  

    przyjętych i nieprzyjętych; 

    3/ sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej 

wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do 

szkoły/oddziału przedszkolnego.  



 83 83 

9. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złożył odpowiednie 

dokumenty.  

10. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów podaje się 
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu                    

w szkole. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane                

w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia 

do przyjęcia. Ogłasza się listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

Podaje się także informację o liczbie wolnych miejscach. 

11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic /prawny 

opiekun/ kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica /prawnego opiekuna/ kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów 

uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych                               

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

13. Rodzic /prawny opiekun/ kandydata może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania uzasadnienia. 

14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza 

postępowanie uzupełniające. 

16. Postępowanie uzupełniające (zgodne z powyższymi zasadami) powinno 

zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

17. Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin „Zasady przyjmowania 

uczniów do klas pierwszych ogólnodostępnych, klas integracyjnych                    

i specjalnych”. 

 
 

§ 80 

         Przyjęcie ucznia do klas II-VIII oraz w trakcie roku szkolnego 

 

1. O przyjęciu kandydata do klas II-VIII decyduje dyrektor szkoły, 

rozpatrując wniosek rodzica oraz uwzględniając aktualne możliwości 

organizacyjne szkoły. 

2. Uczeń przechodzący z jednej szkoły do drugiej jest przyjmowany do 

odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, po dokonaniu oceny 
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zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, 

na podstawie kopii arkusza ocen, poświadczonej za zgodność                                     
z oryginałem przez dyrektora poprzedniej szkoły, lub na podstawie 

zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia. 

3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy 

pierwszej, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w 

obwodzie szkoły, które przyjmowane są z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia 

w trakcie roku szkolnego, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych w pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki 

finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego. 

4. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. Dzieci przybywające z zagranicy będą przyjmowane do szkoły na 

warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego 

obywateli polskich.  

 

 
§ 81 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 
 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na 

obszarze gminy Białystok.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie następujące kryteria:  

1/ wielodzietność rodziny kandydata;  

2/ niepełnosprawność kandydata;  

3/ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

4/ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

5/ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

6/ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

7/ objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
3. Kryteria mają jednakową wartość.  
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział 

przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez 

organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej 

realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,                    

w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą 
pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz 
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lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.  

5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod 

uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium 

dochodu określa organ prowadzący. Spełnianie tego kryterium jest 

potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.  

6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje 

każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium 

może mieć różną wartość.  
7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do 

oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami tym oddziale 

przedszkolnym. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych 

poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

8. Przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do 

oddziału integracyjnego w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność.  
9. Szczegółowe informacje o rekrutacji zawiera dokument „Zasady 

przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego”.  

 

 

Rozdział IX 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

§ 82 
Pieczęć, sztandar, logo 

 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic                   

i pieczęci urzędowych.  

2. Szkoła posiada własne imię, sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

3. Szkoła posiada logo. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami                        

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły                      

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  

5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy ustanowione przez organ prowadzący. 
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§ 83 
Procedura nowelizacji statutu 

 

1. Projekt zmian statutu szkoły przygotowuje i przedstawia radzie 

pedagogicznej zespół do spraw nowelizacji statutu. 

2. Zasady postępowania przy nowelizacji statutu: 

  a/ statut szkoły musi być zgodny ze statutem ramowym; 

b/ regulaminy działalności organów szkoły przez nich uchwalane nie   

        mogą być sprzeczne ze statutem szkoły; 

c/ dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim    

          członkom społeczności szkolnej. 

3. Po zapoznaniu się z projektem zmian statutu szkoły i po przeprowadzeniu 

konsultacji z pozostałymi organami, rada pedagogiczna podejmuje 

decyzję w formie uchwały o jego przyjęciu lub odrzuceniu.  

4. Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie szkoły może wystąpić:  
  1/ dyrektor szkoły; 

  2/ organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

  3/ organy szkoły. 

5. Sposoby dokonywania zmian (nowelizacji) statutu:  

  1/ uchylenie niektórych jego przepisów; 

  2/ zastąpienie niektórych jego przepisów przepisami o innej treści lub    

              brzmieniu;  

  3/ dodanie do niego nowych przepisów; 

  4/ wydanie nowego tekstu jednolitego.  

6. Zasady redagowania tekstu jednolitego statutu: 

1/ zachowuje się innowację tekstu pierwotnego i uwzględnia numerację   
         dodaną przez uchwały nowelizujące; 

2/ w przypadku, gdy ogłasza się kolejny tekst jednolity, omawia się  
        wówczas tylko zmiany wprowadzone po ogłoszeniu ostatniego tekstu  

              jednolitego. 

7. Egzemplarz statutu jest przechowywany i udostępniany w gabinecie 

dyrektora szkoły, bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim oraz                    

na stronie internetowej szkoły.  

8. Statut szkoły został uchwalony przez radę pedagogiczną uchwałą                      
nr 8/17/18 w dniu 27 listopada 2017r. i wchodzi w życie                              

z dniem podjęcia.  

 

 
 
 

 


