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Statut 
Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy 

 
Podstawy prawne:  
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).  
 
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. 
(Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  
 
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 
ze zm. Dz.U z 2016 poz. 1943 z poźn.zm.)  
 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59).  
 
5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60).  
 
6. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 
498)  

7. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).  

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).  
 
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922).  
 
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z ostatnimi zmianami w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).  
 
11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 
r. Nr 149, poz. 887).  
 
12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, 
poz. 1493)  
 
13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 583).  
 
14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r., poz. 267).  
 
15. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).  
 
16. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 
z pon.zm.).  
 
17. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 
167).  
 
18. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r., poz. 902).  
 
19. Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1116) – art. 5 ust. 7. 
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20. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1593). 
 

21. Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 
 
22. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 
kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 

 

 

1. Ilekroć mowa w statucie jest o:  

1) Szkoła – należy rozumieć Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy oraz 
oddział przedszkolny funkcjonujący w szkole;  

2) Oddział przedszkolny - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny 6-latków;  

3) Dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w 
Niemicy; 
 
4) Radzie Pedagogicznej – należy rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole 
Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy oraz nauczyciela oddziału przedszkolnego 
działającego w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy;  

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć przewodniczych trójek klasowych rodziców 
poszczególnych klas;  

6) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. 
Noblistów Polskich w Niemicy; 

7) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 
uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy oraz rodziców 
lub prawnych opiekunów wychowanków uczęszczających do oddziału przedszkolnego;  

8) wychowanku – dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w 
Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. 
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DZIAŁ I  
Rozdział 1  
Informacje ogólne o szkole 

§1. 
 
1. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy wraz z oddziałem przedszkolnym 
zwana  dalej szkołą podstawową  jest publiczną szkołą. 
2. Siedzibą szkoły jest budynek  nr 31 w Niemicy. 

3. Szkoła nosi imię Noblistów Polskich. Posiada sztandar i ceremoniał.  

4. Pełna nazwa szkoły brzmi- Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy.  

5. W skład szkoły wchodzą:  
1) 8-letnia szkoła podstawowa;  
2) oddział przedszkolny;  

6. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:  
1) pieczęć urzędowa:  
„Szkoła Podstawowa  
im. Noblistów Polskich w Niemicy  
tel./fax 943184387 
Regon 000742820, NIP 4999-03-70-062” 
2) stemple okrągłe:  
a) stosowany do pieczętowania świadectw szkolnych- 36 mm z godłem i napisem w otoku 
„Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy” 
b) stosowany do pieczętowania legitymacji szkolnych - 20 mm z godłem i napisem w otoku 
„Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy” 
7. Organem prowadzącym jest Gmina Malechowo.  

8. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.  

§2. 
 

1. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy jako jednostka budżetowa 
prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 
publicznych . 
2. Obsługę finansowo-księgową oraz administracyjną szkoły prowadzi referat Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Gminy Malechowo. 
 
 
DZIAŁ II  
Rozdział 1 
Cele i zadania szkoły 

 
§ 3.  

 
1.Cele i zadania szkoły są zgodne z normami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie, Konwencji o prawach dziecka oraz 
innych powszechnie obowiązujących aktach prawa. 
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2.W nauczaniu i wychowaniu szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie 
z uniwersalnymi zasadami etyki, rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności, tolerancji, 
poszanowania dziedzictwa kulturowego ludzkości. 
3.Szkoła podejmuje działania zgodne z wymaganiami państwa i osadzone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego. Cele szkoły to w szczególności: 

1) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia Szkoły oraz do dalszego kształcenia;  

2) kształcenie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem ich potencjału 
rozwojowego; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego ucznia sprzyjającego realizowaniu celów i 
zasad określonych w przepisach prawa, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów a 
w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i 
rodzaju niepełnosprawności; 

4) zapewnianie uczniom opieki odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 
5) zapewnia możliwość kształcenia, wychowania i opieki uczniów będących obywatelami Ukrainy. 

4.Cele wymienione w ust. 3 społeczność szkoły osiąga poprzez realizację  procesu nauczania i 
uczenia się, który określają: 

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

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

5.Do zadań szkoły umożliwiających osiąganie celów określonych w ust. 3 należy w 
szczególności: 

1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowująca treści, metody i organizację 
poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;  

2) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promująca zdrowy styl 
życia i skutecznie zapobiegająca współczesnym zagrożeniom; 

3) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej; 

4) organizowanie nauki religii oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie; 
5) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 
6) wspieranie procesu edukacyjnego poprzez udzielanie uczniom, rodzicom i 

nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie; 
8) umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez: 

a) organizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych, 
b) organizację konkursów i zawodów sportowych,  
c) organizację wycieczek oraz innych szkolnych i pozaszkolnych imprez, 

9)  udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
10) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na 

czas pracy  rodziców; 
11) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 

wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowej z dostępem 
do internetu; 
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12) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 
edukacyjnych z uwzględnieniem zasad promocji i ochrony zdrowia. 

13) organizowanie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla uczniów z Ukrainy. 

6.Cele i zadania szkoły realizowane są na podstawie przyjętego rocznego planu pracy szkoły 
przez kadrę pedagogiczną we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 

 
§ 4. 

1.Celem działalności dydaktycznej szkoły jest rozpoznawanie i rozwijanie  zdolności i 
predyspozycji umysłowych dziecka, wdrożenie do samodzielnej pracy i przygotowanie do 
podjęcia nauki na kolejnych szczeblach edukacji.  
2.By osiągać cele szkoła realizuje zadania, nakierowane w szczególności na: 

1) diagnozowanie możliwości, predyspozycji i potrzeb dziecka poprzez: obserwację, 
rozmowy z uczniami, rodzicami, ankiety itp.; 

2) stymulowanie rozwoju ucznia poprzez dostosowanie tempa pracy do jego możliwości 
indywidualnych; 

3) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności  do samodzielnego funkcjonowania w 
codziennym życiu  poprzez: 
a) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości 

ucznia i szkoły, 
b) stosowanie efektywnych, innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania,  
c) uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności, 
d) uczenie i doskonalenie kompetencji kluczowych, 
e) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i jej unowocześnianie na miarę 

możliwości finansowych szkoły i potrzeb ucznia, 
f) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich 

potrzebami i możliwościami indywidualnymi, 
g) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć 

szkolnych uczniów. 
§ 5. 

1.Szkoła tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze zgodnie z przyjętym do 
realizacji programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalonym przez radę rodziców w 
porozumieniu z radą pedagogiczną.  
2.Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny w kształtowaniu prawidłowego środowiska 
wychowawczego stosownie do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości szkoły. W ramach 
realizacji zadań szkoła: 

1) diagnozuje potrzeby i problemy występujące w społeczności szkolnej; 
2) systematycznie monitoruje zachowania uczniów; 
3) kultywuje dobre tradycje i obrzędy 
4) umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich; 
5) współpracuje z rodzicami, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
6) współpracuje, na miarę potrzeb, z władzami samorządowymi, lokalnymi organizacjami  

i instytucjami; 
7) wspomaga w doskonaleniu kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców. 
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§ 6. 

1. Do zadań szkoły należy:  
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;  
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 
potrzeb;  
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej;  
4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;  
5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;  
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 
stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;  
7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 
zasad higieny psychicznej;  
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów lub poszczególnego ucznia;  
9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;  
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;  
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;  
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej;  
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;  
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 
czasie;  
15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 
przygotowania uczniów;  
16) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;  
17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 
nauczania;  
18) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie 
im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;  
19) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;  
20) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;  
21) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności 
poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;  
22) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;  
23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;  
24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 
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kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw 
i pracy zespołowej;  
25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania dziedzictwa kulturowego - tradycji i 
kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;  
26) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec problemów ochrony środowiska;  
27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;  
28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;  
29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i 
wykorzystania mediów;  
30) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do 
zasobów sieciowych w Internecie;  
31) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji;  
32) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z 
zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.  
2. Zadaniem Szkoły Podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia 
ogólnego wychowania przedszkolnego oraz dla I i II etapu edukacyjnego z zachowaniem 
realizacji minimalnej liczby godzin nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych 
określonych w odrębnych przepisach i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:  
1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, 
wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, 
rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;  
2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki 
w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;  
3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 
empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;  
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, 
jak i w piśmie;  
5)umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;  
6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 
odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;  
7) umiejętność pracy zespołowej.  

 
§ 7. 

Cele i zadania Szkoły i Oddziału Przedszkolnego realizują nauczyciele wraz z uczniami na 
zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności 
pozaszkolnej (wycieczkach, wyjazdach, spacerach, wyjściach poza szkołę); 
 

§ 8. 
1.Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:  
1) szkolny zestaw programów nauczania, odrębny dla szkoły podstawowej i oddziałów 
przedszkolnych, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność 
szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;  
2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o 
charakterze wychowawczym, profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb 
rozwojowych i danego środowiska.  
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Rozdział 2  
Sposoby realizacji zadań w szkole 

§ 9. 
1.Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych 
zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.  
 

 
 

§ 10. 
1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-
Profilaktycznym.  
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli 
wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, a następnie przedstawiany Radzie 
Rodziców.  
3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 
wychowawczej w szkole.  
4. Program, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rada Pedagogiczna uchwala w terminie 30 dni od 
rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Rodziców. 
Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-
Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.  
5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-
Profilaktycznego rozumianą jak w ust. 4, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z 
organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły 
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z 
uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawią je do 
zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię odnotowuje się w protokole 
zebrań.  

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 
wychowawcą klasy.  

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 
uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.  
 

§ 11. 
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, poprzez:  
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Rozdz. 4. niniejszego statutu;  
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami. Zasady organizacyjno-porządkowe, 
harmonogram pełnienia dyżurów opracowuje nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły. 
Dyżur nauczycieli świetlicy rozpoczyna się od godziny 7.00 i trwa do 16:00, a pozostałych 
nauczycieli od 7.45 i trwa do odjazdu autobusu szkolnego;  
3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w 
poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne 
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jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program 
tego wymaga;  
5) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału na 
grupy;  
6) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;  
7) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;  
8) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;  
9) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;  
10) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 
zajmującymi się ruchem drogowym;  
11) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów 
dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;  
12) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;  
13) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;  
14) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły sposób 
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;  
15) ogrodzenie terenu szkoły;  
16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i 
pomieszczeń gospodarczych;  
17) wyposażenie szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej 
pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;  
18) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym 
uczniów niepełnosprawnych;  
19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach 
i wycieczkach poza terenem szkoły;  
20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;  
21) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 
zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i 
preparatów;  
22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 
przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.  
2. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania 
swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem ucznia i troszczyć się o jego 
bezpieczny pobyt w szkole. 
3. 1.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 
realizowane w szczególności: 
1) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 
udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 
www.epodreczniki.pl, 
2) z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
3) z wykorzystaniem materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i 
radiofonii, 
4).przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 
pracy ucznia; 
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5).z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 
6). przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 
realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci z edukacją wczesnoszkolną, 
zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym. 
2. Zdalne nauczanie prowadzone jest z wykorzystaniem darmowej platformy edukacyjnej 
Microsoft Teams. 
3. Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne: 
Organizując uczniom kształcenie na odległość, organizujący pracę na odległość muszą 
pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 
umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie 
kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z 
urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju 
uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 
4. Szczegółowe zasady kształcenia na odległość: 
 1). Każdy nauczyciel określa dla klasy i przedmiotu sposoby, formy kształcenia na odległość 
zgodne z zasadami szkolnymi. 
 2). Oddziały przedszkolne (zajęcia rewalidacyjno- -wychowawcze): 
 3).Wychowawca, nauczyciel: 
 a. modyfikuje – dostosowując do potrzeb danego oddziału – plan wynikowy/rozkład 
materiału, 
b. prowadzi z dziećmi danego oddziału kształcenie na odległość wg: 
a) zmodyfikowanego planu pracy, 
b) tygodniowego planu zajęć, 
c) ustalonego z nauczycielami tygodniowego zakresu treści kształcenia, 
4). Wychowawca oddziału przedszkolnego informuje rodziców o dostępnych materiałach i 
możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. 
5. Edukacja wczesnoszkolna: 
1).Nauczyciel: 
a modyfikuje – dostosowując do potrzeb danej klasy, uczniów – plan wynikowy/rozkład 
materiału/plan dydaktyczny; 
b. prowadzi z uczniami każdej klasy kształcenie na odległość wg: 
a) zmodyfikowanego planu pracy, 
b) tygodniowego planu lekcji i zajęć, 
c) ustalonego z nauczycielami tygodniowego zakresu treści nauczania, 
6.  Klasy IV – VIII: 
Każdy nauczyciel określa dla klasy i przedmiotu sposoby, formy kształcenia na odległość 
zgodne z zasadami szkolnymi. 
1).Nauczyciel: 
a. modyfikuje – dostosowując do potrzeb danej klasy, uczniów – plan wynikowy/rozkład 
materiału/plan dydaktyczny; 
b. prowadzi z uczniami każdej klasy kształcenie na odległość wg: 
a) zmodyfikowanego planu pracy, 
b) tygodniowego planu lekcji i zajęć, 
c) ustalonego z nauczycielami tygodniowego zakresu treści nauczania, 
7.  Obecność na lekcji oraz zajęciach sprawdzana jest na podstawie: 
1) połączenia w aplikacji MS Teams (obraz z kamery, informacja głosowa, informacja 
pisemna - czat); (jeśli uczeń ma podczas danej lekcji problemy techniczne lub nie może 
skorzystać z dostępnego w domu sprzętu, informuje w inny możliwy sposób nauczyciela 
prowadzącego lekcję, że zapoznał się z materiałem lekcyjnym); 
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2) odczytanie w rzeczywistym lub zbliżonym czasie lekcji informacji o materiale lekcyjnym, 
zajęciowym na portalu Librus; 
3) odesłanie w rzeczywistym lub zbliżonym czasie lekcji informacji zwrotnej, zadania, 
ćwiczenia do nauczyciela prowadzącego lekcję, zajęcia. 
8. Wychowawca ma obowiązek we współpracy z nauczycielami uczącymi w danej klasie 
monitorowania obecności uczniów na lekcjach, zajęciach. W przypadku absencji| 
i niewypełniania przez uczniów obowiązków – kontaktuje się z rodzicem lub upoważnia 
do tego nauczyciela przedmiotu. 
9. Sposób usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych to: 
1) usprawiedliwienie nieobecności ucznia poprzez platformę Librus; 
 2) pisemna lub ustna informacja rodzica ucznia w sposób ustalony pomiędzy wychowawcą 
ucznia a rodzicami, np. telefonicznie, sms-em. 
3). Termin usprawiedliwiania nieobecności ucznia na lekcjach, zajęciach to siedem dni. 
  
10. Praca nauczyciela wychowania fizycznego: 
Nauczyciele wychowania fizycznego oprócz lekcji prowadzonej w aplikacji 
MS Teams i przez platformę Librus: 
1) propagują materiały inspirujące uczniów do wykonywania ćwiczeń w warunkach 
domowych celem zachowania zdrowia i sprawności fizycznej; 
2) prezentują materiały dotyczącej profilaktyki zdrowotnej i przestrzegania zasad bhp przy 
wykonywaniu ćwiczeń; 
3) uczą higieny pracy z użyciem monitorów ekranowych. 
 

§ 12. 

1. W zakresie wolontariatu szkoła:  
1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów; 
2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych 

przez organizacje, stowarzyszenia działające poza szkołą na podstawie zawartych 
porozumień lub  na terenie szkoły; 

3) organizuje własne działania w zakresie wolontariatu włącza w nie uczniów. 
4)  korzysta z pomocy wolontariuszy o ile wystąpi taka potrzeba oraz będzie taka 

możliwość. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo dyrektor po uzyskaniu 
opinii Samorządu Uczniowskiego. 

Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia 
 
 
Rozdział 3  
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
 

§ 13. 
1.W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 
uczniom, rodzicom i nauczycielom.  
 
 

§ 14. 
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,  
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.  
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§ 15. 
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :  
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;  
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 
umożliwianiu ich zaspokojenia;  
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 
ucznia;  
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;  
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 
uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;  
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;  
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom;  
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  
2.Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne 
przepisy. 
3.Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 
niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają 
odrębne przepisy. 

§ 16. 

1.Szkoła organizuje i prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa regulamin wprowadzony zarządzeniem 
dyrektora. 

§ 17. 

Szczegółowe programy, formy i zasady realizacji zadań szkoły określają zarządzenia, 
regulaminy lub instrukcje ustalane przez dyrektora, po zasięgnięciu, zgodnie z 
kompetencjami, opinii odpowiednio: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu 
Uczniowskiego. 

§ 18. 

1.Szkoła umożliwia uczniom higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce 
szkolnej. 
2.Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor w 
porozumieniu z organem prowadzącym. 
3.Szkoła może wystąpić do ośrodka pomocy społecznej  z prośbą o pokrycie w całości lub 
częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 
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§ 19. 
 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
uczniów, wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się w szczególności 
przez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu 
programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn  i  przejawów  zachowań.  
2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 
niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje 
powyższą informację w e-dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś 
rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.  
3. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 
swojemu dziecku.  
4. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i 
świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim wychowankom.  
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 
oraz w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia- organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 8. 
2) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych- 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. 
4)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych- wyrównawcze organizuje się dla 
uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficzne trudności w 
uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5., logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
5)zajęć logopedyczne- organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 
sprawności językowej. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 
6)zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne-  organizuje się dla uczniów 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 10. 
7)zajęć związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery 
zawodowej- dla uczniów klas VII i VIII. 
8)inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, jeśli Szkoła jest w stanie je zrealizować.  
6. Godzina zajęć, o których mowa w ust.5 trwa 45 minut. 
7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 
uczniów.  
8. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i 
ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 
nauczyciela.  
9. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 
zgody rodzica.  
10. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 
w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 
własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.  
11. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.  
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12. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  
 

§ 20. 
W szkole zatrudniony jest pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, socjoterapeutka 
na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych 
zajęć.  
 

§ 21. 
 Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda, 
pedagog specjalny, psycholog socjoterapeutka oraz inni nauczyciele posiadający 
przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy 
ogłoszeń/stronie internetowej szkoły. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców 
w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności 
wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich 
realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców, zeszytach korespondencji, stronie internetowej 
szkoły, w szczególnych przypadkach telefonicznie.  
 

§ 22. 
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Sławnie na 
zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 
 
Rozdział 4  
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym i 
niedostosowanym społecznie  
 

§ 23. 
1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania 
inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest:  
1) w oddziale ogólnodostępnym;  
 

§ 24. 
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 
psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z 
głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem 
z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.  
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z 
drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.  
 

§ 25. 
1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne oraz inne zalecone 
w orzeczeniu, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy 
wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale 
ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.  
2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 
nauczania i arkuszu organizacyjnym.  
3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 
czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.  
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§ 26. 

Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów  
1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej 
klasy do obowiązków wychowawcy należy:  
1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 
trudności/zdolności uczniów;  
2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych uczniów;  
3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego 
sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji 
z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i 
rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać 
autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość 
analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez 
rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań 
prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.  
4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 
prowadzących zajęcia w klasie;  
5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej 
opowiada za złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy 
pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do 
uruchomienia w szkole;  
6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 
wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub 
upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz 
wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;  
7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;  
8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–
pedagogicznej i postępach ucznia;  
9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;  
10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w 
statucie szkoły;  
11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 
ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;  
12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej;  
13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.  
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i 
bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;  
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 
potrzeb rozwojowych wychowanków;  
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;  
4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;  
5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i 
psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;  
6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 
konfliktów z rówieśnikami;  
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7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 
szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;  
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 
klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im 
pomocy w nauce;  
9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  
10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 
organizowania sobie pracy;  
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem 
klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 
dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad 
regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez 
wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn 
obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu 
materiału;  
12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 
poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów 
wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;  
13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 
stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 
zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób 
drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, 
przymiotami ducha i charakteru;  
14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 
zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;  
15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 
pomocy.  
 

§ 27. 
 1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia 
pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom należy:  
1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;  
2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;  
3) świadczenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;  
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 
integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 
specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;  
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia;  
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c)posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;  
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach.  
Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 
nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.  
5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia;  
6) dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia;  
7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;  
8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;  
9)prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno–wyrównawczych, 
rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych) – 
prowadzenia Dziennika zajęć innych nauczyciela, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej 
(e-Dziennik zajęć innych).  
10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i 
ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów 
ucznia;  
11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej;  
12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;  
13) stosowanie oceniania wspierającego ucznia.  
 a) realizowanie zajęć z zakresu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem 
zdolnym, zgodnie z poleceniem dyrektora. 
14) godzina dostępności: 
a) w czasie dostępności w szkole, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel będzie prowadził 
konsultacje dla uczniów lub ich rodziców w wymiarze 1 godz. tygodniowo. 
b) w przypadku nauczycieli zatrudnionych na niepełny etat będzie to jedna godzina na dwa 
tygodnie. 
 
 
Rozdział 5  
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§ 28. 
1.Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły określają 
odrębne przepisy. 
2.Liczbę pracowników szkoły ustala Dyrektor na podstawie  zatwierdzonego przez Organ 
Prowadzący arkusza organizacyjnego. 
3.Szczegółowe zakresy obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych 
pracowników szkoły ustala Dyrektor w imiennym przydziale czynności. 
4.O sposobach i formach wykonywania zadań, w oparciu o przydział czynności, o którym 
mowa w ust. 3, decyduje w sposób autonomiczny pracownik. 
5.Do zakresu zadań wszystkich pracowników szkoły należy w szczególności zapewnienie 
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bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz 
niniejszym Statutem. 

§ 29. 
Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z 
obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;  

2) kształcenie kompetencji kluczowych uczniów; 
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 
5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji; 
6) stosowanie adekwatnych do potencjału uczniów, skutecznych i efektywnych metod 

nauczania i wychowania; 
7) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 
8) przygotowywanie szczegółowych wymagań edukacyjnych oraz kryteriów i sposobu 

oceniania nauczanego przedmiotu; 
9) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem w czasie wycieczek, w tym systematyczne informowanie uczniów o 
obowiązujących zasadach i procedurach bezpieczeństwa; 

10) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
zdrowotną; 

11) planowanie i realizacja własnego rozwoju zawodowego, nakierowanego na 
jakościowy rozwój Szkoły;  

12) współdziałanie z rodzicami swoich uczniów na zasadach określonych w Rozdziale 5; 
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej  zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
14) prowadzenie dziennika e- Librus 
15) realizacja wszystkich zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej 

działalności szkoły. 

§ 30. 
1.Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności: 

1) opieka nad powierzonym mu oddziałem, w tym zapewnienie przepływu informacji 
pomiędzy uczniami a społecznością szkolną; 

2) poznanie środowiska uczniów swojego oddziału; 
3) koordynowanie oddziaływań wychowawczych nauczycieli uczących w danym oddziale; 
4) tworzenie warunków zapewniających właściwe relacje interpersonalne w zespole 

uczniów; 
5) współpraca z rodzicami uczniów oraz włączanie ich w programowe i organizacyjne 

sprawy oddziału i szkoły. 

2.Do zakresu zadań nauczyciela świetlicy należy: 
1) organizacja i realizacja działań wychowawczo-opiekuńczych świetlicy szkolnej; 
2) opieka nad uczniami korzystającymi z opieki świetlicy, w tym zapewnienie przepływu 

informacji pomiędzy uczniami a społecznością szkolną; 
3) tworzenie warunków zapewniających właściwe relacje interpersonalne w zespole 

uczniów; 
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§ 31. 
 Zadania i obowiązki pedagoga i psychologa.  
1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:  
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie 
mocnych stron ucznia;  
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu 
rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  
3) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych;  
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;  
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;  
6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;  
7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–
pedagogicznej;  
8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych;  
9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów;  
10) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;  
11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i 
wychowawców;  
12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej;  
13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w 
zakresie wychowania;  
14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego;  
15) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania indywidualnych programów 
edukacyjno – terapeutycznych;  
16) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 
specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:  
a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 
zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
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 
i placówki,  
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,  
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia;  
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2) współpraca z zespołem, o którym mowa w zakresie opracowania i realizacji 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
 a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,  
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,  
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;  
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 
nauczycielom;  
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, 
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.” 
 
Pedagog, pedagog specjalny, psycholog i logopeda posiadają jeden gabinet. Na drzwiach 
wejściowych umieszcza się godziny dyżuru pedagoga, psychologa, logopedy. Wszelkie 
informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły.  www.spniemica.edu.pl 
 

§ 32. 
1. Zadania i obowiązki logopedy. 
1. Do zadań logopedy/specjalisty należy w szczególności:  
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 
stanu mowy uczniów;  
2) prowadzenie zajęć logopedycznych/ specjalistycznych indywidualnych lub w grupach;  
3) podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia;  
4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – 
udzielanie instruktażu dla rodziców;  
5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 
logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u 
dzieci wymagających pomocy logopedycznej;  
6) prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wg potrzeb;  
7) udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z 
orzeczeniami;  
8) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne;  
9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju 
mowy;  
10) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym/ terapii zajęciowej;  
11) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 
2. Do zadań pomocy/asystenta nauczyciela należy w szczególności:  
1) pomoc w prowadzeniu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom klas 
I- III, 
 2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom klas I-III podczas zajęć organizowanych przez 
szkołę,  
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3) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 
lub wspieranie wychowawcy świetlicy, 
 4) realizacja wyznaczonych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 
ramach pomocy nauczycielowi,  
5) uczestniczenie w zajęciach zgodnie z ustalonym w szkole przydziałem czynności i 
tygodniowym rozkładem zajęć oraz wykonywanie innych czynności wynikających z zadań 
statutowych szkoły,  
6) wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań,  
7) wdrażanie dzieci do poszanowania mienia szkolnego,  
8) w uzasadnionych przypadkach realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora 
Szkoły. 
 
 
Rozdział 6  
Nauczanie indywidualne  

§ 33. 
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje 
indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu 
zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.  
3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w 
placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.  
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 
indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w 
sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca 
prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na 
zajęcia.  
5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 
wskazaniami w orzeczeniu.  
6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego 
nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod 
warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:  
1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość;  
2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.  
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 
ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w 
których zajęcia są organizowane.  
8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może 
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 
programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których 
zajęcia są realizowane.  
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 8, dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  
10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia 
– wydzielone miejsce w e-dzienniku.  
11. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 
indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania.  
12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 
wynosi:  

1) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;  

2) dla uczniów klasy IV- VI - od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach  

3) dla uczniów klasy VII- VIII - od 10 do 12 prowadzonych w co najmniej 3 dniach 

13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 
osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia 
zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.  
14. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje po upływie okresu, na który zostało 
wydane lub na wniosek rodzica, opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku 
musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia 
umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 
 
Rozdział 7  
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki  

 
§ 34. 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 
programu nauki zgodnie z prawem oświatowym.  
 
Rozdział 8 
Pomoc materialna uczniom  

 
§ 35. 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z 
powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:  
1) udzielanie pomocy materialnej:  
a) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,  
b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów,  
2. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.  
 
DZIAŁ III  
Rozdział 1  
Organy szkoły i ich kompetencje  

§ 36. 
1. Organami szkoły są:  
1) Dyrektor Szkoły;  
2) Rada Pedagogiczna;  
4) Rada Rodziców;  
5) Samorząd Uczniowski.  
 

 
§ 37. 



 23 

Każdy z wymienionych organów w § 36. ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 
organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.  
 

§ 38. 
1. Dyrektor szkoły: 
1)jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, 
2) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 
3) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
4) realizuje uchwały oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących, 
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 
pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 
praktyk pedagogicznych, 
9) dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 
rodzicami  i samorządem uczniowskim, 
10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole, 
11) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
12) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 
nie będących nauczycielami; decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz 
innych pracowników szkoły, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
nauczycielom i innym pracownikom szkoły, występowania z wnioskami, po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 
oraz innych pracowników szkoły. 
W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel wyznaczony 
zarządzeniem Wójta. 
13) Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej,  raz w roku szkolnym, ogólne wnioski 
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 
2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o 
systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 
 

§ 39. 
Rada pedagogiczna: 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą: 
dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1)zatwierdzanie planu pracy szkoły, 
2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3)podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy w swojej szkole, 
4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5)podejmowanie uchwał w sprawach innowacji pedagogicznych, 
6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły, 
7)podejmowanie uchwał sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego  po 
uzyskaniu tych wyników 
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3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                           
i pozalekcyjnych, 
2)szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na poszczególne lata szkolne, 
3)projekt planu finansowego szkoły, 
4)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
5)propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć oraz 
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
6)wnioski w sprawie obsady stanowisk kierowniczych. 
Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 2. niezgodnych                   
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 
organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rada pedagogiczna 
może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub 
do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. Szczegółowe zasady i tryb 
działania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności Rady Pedagogicznej. 
4) rada pedagogiczna przygotowuje z inicjatywy: dyrektora szkoły, zespołów zadaniowych, 
grupy inicjatywnej rady pedagogicznej, w której skład wchodzi co najmniej ½ członków rady 
projekt zmian do statutu szkoły. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian do statutu zwykłą większością głosów. 
4.    

1)W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę 
pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów, te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego 
nauczyciel.  
2)W przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje 
zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, te zadania i 
kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 
3) Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez 
nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio 
dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 
 
 

§ 40. 
Rada Rodziców: 
1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
2. Do zadań rady rodziców należy w szczególności reprezentowanie ogółu rodziców szkoły 
oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły; 
1) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły, 
2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 
3) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych 
szkoły, 
4) współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządem i zakładami pracy, 
5) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, 
szkole i środowisku lokalnym, 
6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania 
działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, 
7) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym                      
i społecznym działającym w szkole, 
8) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
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a)programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 
o charakterze profilaktyczno-wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 
nauczycieli, 
9) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 
10) opiniowanie pracy nauczycieli, 
11) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania. 
3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 
 

 
§ 41. 

Samorząd Uczniowski: 
1. Uczniowie mają prawo do: 
1) uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 
2) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, 
3) pomocy organizacyjnej i merytorycznej wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie                 
w zakresie  przestrzegania reguł demokracji. 
2.Uczniowie mają obowiązek: 
a) traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby 
godne zaufania i odpowiedzialne, 
b) respektowania uchwał władz samorządu. 
3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły 
swoje wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, a głównie dot. realizacji 
podstawowych praw  ucznia, takich jak : 
1)zapoznanie się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami, 
2)jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3)organizacja życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
4)  redagowanie gazetki szkolnej, 
5)organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi oraz materialnymi szkoły, 
6)wybór opiekuna, 
7)obrona praw ucznia, 
4. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 
 

§ 42. 
1.Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji. Rozwiązuje 
również sytuacje konfliktowe i podejmuje decyzje w granicach swoich kompetencji, w duchu 
zgodności z normami prawa i niniejszego statutu. Organy współdziałają wzajemnie w 
żywotnych interesach szkoły i ucznia. Dyrektor szkoły  zapoznaje organy z zarządzeniami 
władz oświatowych  o charakterze normatywnym i zamierzeniami szkoły. 
Odbywa się to na: 
1) posiedzeniach rad pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych, 
2) spotkaniach z radą rodziców, 
3) spotkaniach z samorządem uczniowskim, 
4) na wspólnych spotkaniach przedstawicieli organów z dyrektorem szkoły. 
Przepływ informacji jest dwustronny. Podejmowane są również wspólne działania. Zbiory 
aktów normatywnych do ogólnego wglądu znajdują się w bibliotece szkolnej. 
 

§ 43. 
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1.W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia                          
i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci oraz 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w 1., 
wyraża dyrektor szkoły. 
3. W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „UKS NIEMICA” zgodnie z ustawą o 
kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz 
własnym statutem. 
 
 § 44.  
Tryb postępowania oraz zasady rozstrzygania sporów. 
1.Postanowienia ogólne. 
1) Spory wynikające ze złamania przepisów prawnych rozstrzygają powołane do tego sądy. 
2) W razie zaistnienia w szkole sporu nie wynikającego ze złamania prawa, zainteresowany 
może zgłosić ustnie lub pisemnie wniosek o jego rozstrzygnięcie osobom wymienionym                              
w postanowieniach szczegółowych. Osoba, do której wpłynął wniosek, zobowiązana jest do 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz poinformowania zainteresowane strony                      
o sposobie rozstrzygnięcia sporu. W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozstrzygnięcia 
sporu strony mają prawo odwołać się do osób zwanych w postanowieniach szczegółowych 
drugą instancją. Rozstrzygnięcie sporu przez drugą instancję jest ostateczne. 
2.Postanowienia szczegółowe. 
1) Spór między uczniami tej samej klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Drugą instancją 
rozstrzygającą spór jest pedagog szkolny. 
2) Spór między uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny przy współudziale 
wychowawców. Drugą instancją rozstrzygającą spór jest dyrektor szkoły. 
3) Spór między uczniem a pracownikiem szkoły rozstrzyga wychowawca ucznia. Drugą 
instancją rozstrzygającą jest dyrektor szkoły. 
4) Spór między pracownikiem szkoły a rodzicem rozstrzyga dyrektor szkoły. 
5) Spory między pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły. 
6) Spory między samorządem uczniowskim, radą pedagogiczną, radą rodziców, rozstrzyga 
dyrektor. 
szkoły. Drugą instancją rozstrzygającą jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ 
prowadzący szkołę. 

 
Dział IV 
Rozdział 1. Ocenianie 

§ 45. 
1.Ocenianie ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, zwanego dalej – 
ZWO -  Zasadami  Wewnątrzszkolnego Oceniania 
2.Warunki i sposób ustalania ocen śródrocznych i rocznych, w tym w klasach 1-3, określają 
przepisy odrębne dotyczące oceniania i klasyfikowania. 
3.Szkoła organizuje egzamin zewnętrzny dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami. 
4.Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

5.Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice/prawni opiekunowie 
ucznia uzyskują podczas wywiadówek i dni otwartych oraz w trakcie dyżurów 
poszczególnych nauczycieli. W przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku 
kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na 
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rozmowę indywidualną. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo 
odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym. 
6.Szczegółowe warunki oceniania i uzasadniania ocen opisane są w Zasadach 
Wewnątrzszkolnego Oceniania. 
 
DZIAŁ V  
Rozdział 1  Oddział Przedszkolny 

§ 46. 
 
Cele i zadania oddziału przedszkolnego 
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy realizuje 
cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do 
ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
 Celem oddziału przedszkolnego jest:  
wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 
wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych 
możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do 
prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia 
nauki na pierwszym etapie edukacji.  
2.W osiąganiu celów wychowania przedszkolnego pomagają następujące zadania: 
 1)wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 
poznawczym obszarze jego rozwoju;  
2)tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w 
poczuciu bezpieczeństwa;  
3)wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;  
4)zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;  
5)wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;  
6)wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;  
7)tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;  
8)przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających 
się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do 
intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 
 9)tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;  
10)tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 
dziecka; 11)tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;  
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12)współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;  
13)kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe 
osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do 
zrozumienia na tym etapie rozwoju;  
14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe 
zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;  
15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia 
przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;  
16)organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i 
języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;  
17)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 
 3.Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego oraz realizować powyższe zadania, należy 
wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:  
1)fizyczny obszar rozwoju dziecka,  
2)emocjonalny obszar rozwoju dziecka,  
3)społeczny obszar rozwoju dziecka,  
4)poznawczy obszar rozwoju dziecka. 
§ 47. 
Organizacja oddziału przedszkolnego 
 1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez 
organ prowadzący.  
2. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 
programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora szkoły programy wychowania 
przedszkolnego. 
 3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut  
Grupa 3,4-latkow- zajęcia w wymiarze 15-20 minut 
Grupa 5,6-latkow- zajęcia w wymiarze 30 minut 
4. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 3 do 6  lat. 
 5. Szkoła zapewnia dzieciom z oddziału przedszkolnego pięciogodzinną, bezpłatną realizację 
podstawy programowej.  
6. W zależności od liczby dzieci zgłoszonych w rekrutacji do oddziału przedszkolnego tworzy się dwa 
oddziały.  
7. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25 dzieci,  
8.Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny (wrzesień-czerwiec) od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:00 do 16.00 z wyjątkiem: 
 1) przerw ustalonych przez organ prowadzący,  
9.W dni wolne od zajęć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej praca oddziału przedszkolny 
funkcjonuje bez zmian. 
 10.Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący 
11.Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców 
(prawnych opiekunów) lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę, zapewniającą pełne 
bezpieczeństwo. 
 12.Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego, 
do godziny zakończonych zajęć. Regulują to osobne procedury. 
 
DZIAŁ VI  
Rozdział 1  
Organizacja pracy szkoły 
§ 48. 
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1.Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i wiosennych określają odrębne przepisy. 
2.W roku szkolnym, w szkole są dwa okresy: okres pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku 
szkolnego do połowy stycznia, okres drugi rozpoczyna się w poniedziałek po zakończeniu 
pierwszego okresu i trwa do dnia kończącego zajęcia edukacyjne danego roku szkolnego. 
 
§ 49. 
1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie 
klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 
2.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;  
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:  
a) dydaktyczno –wyrównawcze,  
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 
pomocy psychologiczno –pedagogicznej;  
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  
5) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego 
szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;  
6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  
a) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  
4. Zajęcia w szkole prowadzone są:  
1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego 
eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;  
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 
grupy;  
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych, informatyki, religii, etyki, 
zajęcia WF-u, wdż;  
4) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;  
5) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;  
6) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. 
Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: wychowania fizycznego (2 godz.);  
7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 
naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany 
międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich;  
5. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 
dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.  
 
§ 50. 
 Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały 
okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w 
przepisach prawa.  
§ 51. 
 Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u. 
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1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje 
naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 
Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być 
zmienione.  
3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 
uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 
międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba 
chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje 
rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w 
formie zajęć międzyszkolnych.  
4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na 
świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących 
zajęcia w grupach międzyszkolnych.  
5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w 
dwóch rodzajach zajęć.  
6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na 
świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji.  
7. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 
oceny uzyskane z tych zajęć.  
8. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii i/lub etyki – przebywa od opieką 
nauczyciela świetlicy. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o 
zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji 
w planie zajęć).  
 
§ 52. 
1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 
wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w 
ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 
godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 
2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego 
rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec 
udziału ucznia w zajęciach.  
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 
ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.  
4. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia WDŻ – przebywa od opieką nauczyciela 
świetlicy. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu 
dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie 
zajęć).  
 
§ 53. 
1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:  
1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia 
ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego 
na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania 
fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje 
wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w 
Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania.  
 
§ 54. 
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Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczani a zwalania do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 
afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka 
nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
 
§ 55. 
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji 
administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie 
obowiązku szkolnego poza szkołą.  
 
§ 56. 
Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które 
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem 
szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego 
aktualizację.  
 
§ 57. 
W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.  
 
§ 58. 
Przerwy lekcyjne  trwają  10 minut oraz dwie po 15 minut. 
 
§ 59. 
Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  
 
Rozdział 2  
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki  
 
§ 60. 
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim 
związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną (LIBRUS), współpracującą ze szkołą. 
Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i 
uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika 
elektronicznego.  
3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 
serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 
dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i 
przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową 
odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy 
obowiązującego w Polsce prawa.  
4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjonowania 
dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. 
 
Rozdział 3  
Organizacja wychowania i opieki  
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§ 61. 
Szkolny system wychowania.  
1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 
szczegółowy Plan Pracy Wychowawczo-Profilaktycznej na dany rok szkolny z 
uwzględnieniem aktualnych potrzeb.  
2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników 
Szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój 
ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym 
(holistycznym).  
 

§ 62. 
Współpraca z rodzicami.  
Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.  
 

§ 63. 
Szkoła prowadzi świetlicę. 
1.Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej 
szkoły. 
2.Na etatach świetlicy zatrudnieni są wychowawcy. 
3.Do głównych zadań świetlicy należy: 
1)zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły, 
2)tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w 
nauce, 
3)rozwijanie zainteresowań uzdolnień wychowanków, 
4)kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych. 
4.Do szczegółowych zadań świetlicy należy: 
1)zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych, 
2)uczestnictwo w zajęciach świetlicowych: rekreacyjnych, relaksacyjnych, plastycznych, 
technicznych, komputerowych, ruchowych i innych, 
3)możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, 
zainteresowania, 
4)umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych, 
5)rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej, 
6)zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów, 
7)pomoc w nauce i odrabianiu zadań, 
8)prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy, 
9)współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i 
wychowawczych szkoły, 
10)rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji. 
5.Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały 
zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas. 
6.Świetlica szkolna może organizować konkursy, zabawy, turnieje. 
7.Zadania wychowawców świetlicy: 

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy, 
2) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, 
3) współpraca z rodzicami uczniów, realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy, 
4) organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i 

innych, 
5) włączanie się w realizację Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. 
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§ 64. 

1.Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy: 
1)dzieci dojeżdżające do szkoły, 
2)dzieci rodziców pracujących zawodowo, 
3)dzieci oczekujące na lekcje, 
4)dzieci oczekujące na odbiór rodzica po lekcjach. 
2.Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-8.55 i 12.30-
16.00. poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną 
odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka. 
3.Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć  
dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców.  
4.Dziecko przebywające w świetlicy jest zobowiązane do: 

1)uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, 
2)przestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy, 
3)wykonywanie poleceń wychowawcy świetlicy, 
4)aktywności podczas zajęć, 
5)kulturalnego zachowania w świetlicy, 
6)kulturalnego zachowania wobec wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, 
koleżanek i kolegów, 
7)przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, 
8)każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z 
pomieszczeń świetlicy, 
9)dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach. 
5.Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: nauczyciele i wychowawcy. 
6.Nauczyciel świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.  
7. Zajęcia prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy w grupach wiekowych; dla 
uczniów młodszych,  klas I – III i w grupie starszej, uczniów IV – VIII.   

 
§ 65. 

Stołówka szkolna  
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku 
/obiadu/ w stołówce szkolnej. 
2. Odpłatność za wyżywienie ustala  dyrektor szkoły  w porozumieniu z organem 
prowadzącym. W przypadku trudnej sytuacji materialnej dziecka – koszt żywienia tych 
uczniów fundowany jest ze środków pomocy społecznej. 
3. Szkoła może wystąpić do ośrodka pomocy społecznej  z prośbą o pokrycie w całości lub 
częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 
 
Rozdział 4  
Organizacja szkoły  

§ 66. 
Baza szkoły. 
1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;  
1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;  
2) bibliotekę,  
3) 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;  
4) salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-higienicznym;  
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5)2 boiska sportowe przy szkole;  
6) gabinet terapii psychologiczno-logopedyczno-pedagogiczny;  
10) gabinet profilaktyki szkolnej;  
12) świetlicę szkolną,  
13) kuchnię i zaplecze kuchenne;  
14) szatnie; 
15) stołówkę,  
 

§ 67. 
Organizacja nauczania w szkole.  
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego.  
2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Zasady Wewnątrzszkolnego  
Oceniania.  
3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, biorąc pod uwagę warunki 
lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić 
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni w szkole 
podstawowej.  
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 3, dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może, za zgodą organu 
prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
5. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4, dyrektor szkoły wyznacza 
termin odpracowania tych dni w wolne soboty.  
6. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 3 w szkole organizowane są zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o 
możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu wychowawcy klasy w 
dowolnej formie i na stronie www szkoły.  
7. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, jeżeli:  
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;  
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski 
żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.  
8. Zajęcia, o których mowa w ust. 7 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez 
dyrektora terminie.  
9. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów 
nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez 
organ prowadzący Szkołę, organ nadzoru pedagogicznego i związki zawodowe działające na 
terenie szkoły. 
10. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 
liczących nie więcej niż 25 uczniów.  
11. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 
przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.  
12. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor 
szkoły dokonuje:  
1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Rady Rodziców  
lub  
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2) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.  
13. W przypadkach, jak w ustępie 23 pkt 2, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału 
oddziału, gdy  Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą 
o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  
14. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez 
konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 7.  
15. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.  
16. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów 
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z 
uwzględnieniem tych przepisów.  
17. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor  szkoły nie później 
niż od trzeciego dnia od dnia zawieszenia zajęć organizuje dla uczniów zajęcia z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może nastąpić w 
razie wystąpienia na danym terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez 
ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 
uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.  

 
 

§ 68. 
Działalność innowacyjna i eksperymentalna  
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 
eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 
kształcenia.  
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może 
być wprowadzona w całej szkole, oddziale lub grupie.  
 

§ 69. 
Praktyki studenckie.  
1. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy może przyjmować słuchaczy 
zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 
praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 
pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a 
zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za 
dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły lub szkolny 
opiekun praktyk.  
 

§ 70. 
Biblioteka szkolna  
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1.Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 
popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy                     
o regionie. 
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a 
także inne osoby. 
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 
1)gromadzenie i opracowanie zbiorów, 
2)korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
3)korzystanie z Internetu, 
4)udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 
5)tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
6)Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 
pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 
4.Do zadań bibliotekarza należy: 
1) dbałość o stan księgozbioru, 
2)zakup nowych woluminów w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów w ramach 
posiadanych środków, 
3)prowadzenie działalności popularyzującej czytelnictwo przez organizowanie: 

a) konkursów czytelniczych, 
b) konkursów tematycznych, 
c) konkursów obejmujących twórczość wybranego autora, 
d) spotkań literackich. 

4)prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej 
5)ukazywanie nowości czytelniczych. 
6)dbać o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i oczekiwania na transport. 
7) umożliwianie uczniom poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową; 
8)rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 
pogłębianie u nich nawyku czytania i uczenia się; 
9)organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 
10)udostępnianie zbiorów do  klas i świetlicy; 
11)udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb oraz zainteresowań; 
12)prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy; 
13)współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i 
kół zainteresowań w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów; 
14)troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu; 
15)gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły i prowadzenie ich selekcji; 
16)prowadzenie ewidencji zbiorów; 
17)opracowywanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, 
konserwacja); 
18)prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej, półrocznej i rocznej; 
19)planowanie pracy, składanie sprawozdań z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w 
szkole; 
20)doskonalenie warsztatu swojej pracy, 
21)organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.  
5. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów (szkoły). 
6. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi 
bibliotekami. 
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1)Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi 
opiekunami) i innymi bibliotekami obejmują: 
a)z uczniami: 
-rozwijanie kultury czytelniczej uczniów; 
-przygotowanie ich do samokształcenia; 
-stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi; 
-indywidualne rozmowy z czytelnikami; 
b)z nauczycielami: 
-indywidualne kontakty; 
-sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli; 
-spotkania w bibliotece z nauczycielami różnych przedmiotów; 
-spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych; 
-realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej w szkole; 
-gromadzenia zbiorów i tworzenia warsztatu informacyjnego; 
-poznawania zawartości zbiorów dotyczących nauczanego przedmiotu i pełnionych funkcji               
w szkole; 
-planowania zajęć lekcyjnych w bibliotece; 
-egzekwowania postanowień regulaminów biblioteki 
c)z rodzicami (prawnymi opiekunami): 
-współpraca z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki; 
-przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców; 
-pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych; 
-indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci; 
d)z bibliotekami: 
-organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń; 
-prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych; 
-spotkania, odczyty, konferencje metodyczne, szkolenia; 
-planowania i organizacji imprez czytelniczych; 
-wymiany informacji o zbiorach; 
-wypożyczeń międzybibliotecznych; 
-organizacji wycieczek mających na celu kształtowanie nawyku korzystania z różnych  
bibliotek; 
-wymiany informacji o adresach i godzinach otwarcia bibliotek publicznych. 
7. W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jako pracownia 
służąca społeczności szkolnej do pracy samokształceniowe i zajęć lekcyjnych, w której 
użytkownicy wykorzystują komputery i internet do wyszukiwania, selekcjonowania oraz 
zastosowania informacji w celach edukacyjnych. Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej przygotowuje uczniów do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym. 
8. Biblioteka, stosując właściwe metody i środki, pełni funkcje: 
a)Kształcąco-wychowawczą poprzez: 
-rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych; 
-przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 
-kształcenie kultury czytelniczej; 
-wdrażanie do poszanowania książki; 
-udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 
b)opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 
-współdziałanie z nauczycielami; 
-wspieranie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych; 
-otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 
-pomoc uczniom w nauce. 
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c)kulturalno-rekreacyjną poprzez: 
-uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 
 

§ 71. 
Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania.  
1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:  
1) Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej;  
2) Zespół Nauczycieli Humanistów;  
3) Zespół Nauczycieli Matematyczno-Przyrodniczy, 
4) Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej; 
5) Zespół Analiz Jakości Kształcenia i Badań Edukacyjnych (Ewaluacji wewnętrznej);  
6) Zespół ds. Promocji Szkoły.  
2. Zadania zespołów.  
1) Zadania Zespołów przedmiotowych określone są w regulaminie zespołów.  
 
DZIAŁ VII  
Rozdział 1  
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

§ 72. 
 
1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 
obsługi. 
2. Dla wykonania prac administracyjno-gospodarczych w szkole zatrudnia się pracowników 
administracyjnych.  
3. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki 
nauczycieli określa KARTA NAUCZYCIELA i przepisy wykonawcze. 
4.Jeśli w szkole liczba oddziałów wynosi co najmniej 12 tworzy się stanowisko 
wicedyrektora. 
5.Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze w ramach posiadanych środków 
finansowych. 
6.Wicedyrektor odpowiedzialny jest za właściwą realizację funkcji kształcącej, 
wychowawczej  i opiekuńczej szkoły, za prawidłową organizację procesu dydaktycznego oraz 
kierowanie pracami zespołów rady pedagogicznej. 
7. Szczegółowe zadania określone są w zakresie odpowiedzialności, obowiązków 
i kompetencji wicedyrektora 
8. Osobą pierwszego kontaktu z wchodzącymi do szkoły jest pracownik obsługi, który kieruje 
interesantów do odpowiednich komórek. 
9.W celu utrzymania ładu, porządku i higieny pracy w szkole zatrudnia się pracowników 
obsługi. 
10. Stosunki pracy pracowników administracyjnych i obsługi regulują odrębne przepisy. 
11. Strukturę zatrudnienia limitują: 
1) plany nauczania, 
2) przydzielony przez organ prowadzący szkołę fundusz płac. 
 

 
§ 73. 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
2. Zakres zadań nauczyciela obejmuje: 
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
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2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 
uczniów, 
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 
potrzeb uczniów, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów, 
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej, 
8) współuczestniczenie w programie wychowawczym szkoły, 
9) wykonywanie działań profilaktycznych odpowiednio do istniejących potrzeb. 
3. Nauczyciel w szczególności zobowiązany 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; 
- wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
- dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 
- kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 
człowieka; 
- dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 
2) do wyboru programu nauczania dla zajęć edukacyjnych dla danego oddziału ujętych w 
szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych, uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły; 
nauczyciel może wybrać odpowiedni program nauczania spośród programów wpisanych do 
wykazu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego, albo opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów 
nauczania wpisanych do tego wykazu, 
3) współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu, wdrażaniu szkolnych programów nauczania, 
innowacji i eksperymentów pedagogicznych a także wyboru podręczników i środków 
dydaktycznych oraz metod kształcenia, 
4) pisemnego opracowania planu pracy dydaktycznej w oparciu o wybrany program 
nauczania zawierający podstawę programową, wchodzący w skład szkolnego zestawu 
programów dopuszczonego do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, 
5) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z posiadanym planem pracy dydaktycznej dla 
danej klasy, 
6) na początku każdego roku szkolnego, w pierwszym tygodniu września, poinformowania 
uczniów o wymaganiach edukacyjnych dla danego poziomu kształcenia a na pierwszych 
zebraniach klasowych – rodziców. 
7) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z Rozporządzeniem 
MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz szczegółowymi 
zasadami oceniania zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania 

8) do pisemnego szczegółowego umotywowania semestralnej (końcowej, rocznej) oceny 
niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania, 
9) poinformowania uczniów i rodziców poprzez uczniów o wystawionych ocenach 
semestralnych końcowych i rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej, 
10) wykorzystywania wyników przeprowadzanych badań i sprawdzianów w celu podnoszenia 
jakości zajęć edukacyjnych i poprawy wyników nauczania, 
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11) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia, 
12) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela, 
13) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
14) występowania z wnioskami, za zgodą rodziców /opiekunów/ o umożliwienie uczniom 
szczególnie zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki, 
15) właściwego wykorzystania pomocy naukowych, 
16) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych    w miarę posiadanych środków, 
17) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu, 
18) prowadzenia dokumentacji szkolnej, podlegającej analizie i ocenie nadzoru dyrektora 
szkoły, 
19) przygotowywania konspektu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pierwszych trzech 
latach pracy, 
20) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej, 
21) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz wykonywania okresowych badań 
lekarskich, 
22) uczestniczenia w obradach rad pedagogicznych i wykonywania jej uchwał, 
23) doskonalenia własnych kwalifikacji, 
24) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych. 
25) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych. Sposób pełnienia dyżurów określa 
regulamin dyżurów nauczycieli uchwalony przez Radę Pedagogiczną. 
 

§ 74. 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 
szczególności: 
1) ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników dla poszczególnych 
zajęć edukacyjnych dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, 
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 
wyników nauczania, 
3)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich 
wyposażenia,  
4) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich innowacyjnych                                        
i eksperymentalnych programów nauczania. 
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: przedmiotowe, międzyprzedmiotowe, wychowawcze 
lub inne 
zespoły problemowo-zadaniowe. 
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek 
zespołu. W przypadku powołania zespołu międzyszkolnego, przewodniczący zespołu zostaje 
wyznaczony przez jednego z dyrektorów, w porozumieniu z pozostałymi dyrektorami. 
4. Do zadań przewodniczącego zespołu należy: 
1) organizowanie pracy zespołu, 
2) organizowanie współpracy nauczycieli, 
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 
4) organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących nauczycieli, 
5) przydzielanie zadań nauczycielom zespołu i egzekwowanie ich wykonania. 
5. W zależności od tematyki spotkań zespołu przedmiotowego w zebraniu mogą uczestniczyć 
rodzice bądź inne zaproszone osoby. 
6. Zebrania zespołów są protokołowane. 
 

§ 75. 
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
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2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
3.Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem,                          
w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
4. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3: 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
a) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami: 
b) różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 
dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków szkoły, 
c) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 
5. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 
indywidualna opieka /zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi 
trudnościami  i niepowodzeniami/. 
6. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
2) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 
wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 
3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 
7. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do : 
1) współpracy z rodzicami, 
2) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań 
wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy, 
3) zapoznania rodziców i uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 
postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie (wewnątrzszkolny system 
oceniania), 
4)ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny 
zachowania, 
5)powiadomienia rodziców o przewidywanym dla ucznia semestralnym (końcowym, 
rocznym) stopniu niedostatecznym i nieodpowiednim zachowaniu na ostatnim zebraniu 
rodziców w danym semestrze (w grudniu i w maju każdego roku) w formie pisemnej poprzez 
wpis w dzienniku lekcyjnym potwierdzony własnoręcznym podpisem rodziców. W 
przypadku niezgłoszenia się rodziców i niepodpisania informacji wychowawca zamieszcza 
odpowiednią adnotację pod informacją, a następnie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 
informując o zagrożeniu i odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niemożności 
kontaktu telefonicznego, wychowawca wysyła zawiadomienie poprzez kancelarię szkoły. 
8. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału: 
1) dokonuje wpisów danych osobowych ucznia do dziennika, 
2) stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny 
cząstkowe, oceny końcowe, uwagi o zachowaniu uczniów, które podczas kontaktów 
indywidualnych rodzice podpisują), 
2) przygotowuje semestralne, miesięczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne, 
3) wypełnia arkusze ocen, 
4) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (karty 
klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nieodpowiednich z zachowania, itp.), 
5) dokonuje innych wpisów /notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły, itp./, 
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6) wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego, 
7) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami, 
8) prowadzi rozliczenia /po wycieczkach, imprezach, itp./, 
9) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie kontakty z rodzicami ( rozmowy osobiste, 
telefoniczne, wysłane zawiadomienia, itp.) oraz ważne wydarzenia z życia klasy, 
10) prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego (plan wychowawczy, tematyka godzin 
wychowawczych i inne). 
9.Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 
zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, w celu uzyskania 
wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców. 
10. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad: 
1)sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb 
w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);  
2)w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;  
3)może zwalniać uczniów do toalety pojedynczo;  
4)w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu; 
5)zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe; 
6)wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych; 
7)w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań, 
które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.  
11. Pedagog szkolny otacza uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną, wykonuje swoje 
zadania zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Pedagog szkolny wykonuje w szczególności następujące zadania: 
1) uczestniczy w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych;  

2) uczestniczy w udzielaniu rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów;  

3) prowadzi działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym 
uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;  

4) uczestniczy w pracach zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszczególnym uczniom, a także oceny 
efektywności tej pomocy;  

5) prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, w tym 
diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne;  

6) wspiera mocne strony uczniów;  
7) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych;  
8) zapobiega zaburzeniom zachowania;  
9) realizuje rożne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym poszczególnych uczniów;  
10) prowadzi terapię indywidualną i grupową;  
11) służy radą i pomocą uczniom przeżywającym trudności wynikające z niepowodzeń 
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szkolnych bądź konfliktów rodzinnych i osobowościowych;  
12) współdziała z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas i wychowawcami świetlicy 

w zakresie rozwiązywania indywidualnych i grupowych problemów opiekuńczo – 
wychowawczych;  

13) wykonuje zlecone przez dyrektora szkoły zadania z zakresu współpracy z sądami, policją, 
poradniami i ośrodkami oraz innymi podmiotami wspierającymi szkołę w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych;  

14) przygotowuje zlecone przez dyrektora szkoły projekty opinii i materiały analityczne, w 
tym roczne sprawozdania o sytuacji opiekuńczo - wychowawczej szkoły.  

12. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację swojej pracy obejmującą:  
1) dziennik zajęć pedagoga szkolnego;  
2) indywidualne teczki dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, zawierające dokumentację badań i czynności uzupełniających 
prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę 
zawodowego i lekarza, a także karty indywidualnych potrzeb uczniów;  

3) zeszyt wywiadów środowiskowych;  
4) dokumenty wydawane przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne; 
5) dokumenty potwierdzające udzielanie wsparcia socjalnego uczniom będącym w 

trudnej sytuacji materialnej.  

§ 76. 

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi do obowiązków których 
w szczególności należy: 

1) rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności; 
2) przestrzeganie regulaminu pracy; 
3) poszanowanie mienia szkolnego; 
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 
5) rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły; 
6) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

2.W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi 
w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:  

1) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających 
na stan bezpieczeństwa uczniów;  

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  
3) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez 

zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;  
4) odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu przy toaletach, zainteresowania 

osobami wchodzącymi do szkoły; 
5) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły; 
6) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych.  

 
DZIAŁ VIII 
Rozdział 1  
Obowiązek szkolny  

§ 77 
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia klasy VIII, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  
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§ 78. 
1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 
danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 
podjęcia nauki szkolnej.  
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  
3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z 
obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  
 

§ 79. 
Odroczenie obowiązku szkolnego.  
1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor szkoły publicznej 
szkoły podstawowej, w obwodzie którym dziecko mieszka.  
2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.  
3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 
obowiązku szkolnego.  
4. W przypadku dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek 
szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko ukończy 9 lat.  
5. Odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie którym dziecko mieszka, na wniosek 
rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  
6. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6 składa 
się do nie później niż do 31 sierpnia.  
7. Do wniosku, o których mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełnienia 
przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.  
 

§ 80. 
Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.  
1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie 
decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek 
rodzica/prawnego opiekuna.  
2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać 
świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na 
podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 
zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.  
3. Jedną z form spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą jest uczęszczanie dziecka do 
Ośrodka –Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koszalinie. 
 

§ 81. 
Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
 

§ 82. 
Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w 
okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w 
szkole podstawowej.  
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§ 83. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 
szkolnemu są obowiązani do:  
1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;  
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;  
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;  
4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w 
obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą 
obwodową.  
 

§ 84. 
1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:  
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez 
szkołę, z której uczeń odszedł;  
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach 
określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:  
a) w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza 
szkołą (na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty),  
b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostatniego 
świadectwa szkolnego ucznia;  
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 
szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki 
szkolnej ucznia.  
2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi 
są uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.  
3. Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, 
języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w 
poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w 
innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może:  
1) uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki 
programowe do końca roku szkolnego;  
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 
w poprzedniej szkole, albo  
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole.  
4. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, 
jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin 
klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony 
przez dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka – nauczyciel 
zatrudniony w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  
 
 
Rozdział 3  
Prawa i obowiązki uczniów  

§ 85. 
1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:  
1) wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w 
Niemicy;  
2) wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły; dostępu do statutu szkoły oraz 
innych dokumentów wewnątrzszkolnych;  



 46 

3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;  
4) znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;  
5) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie 
promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych;  
6) informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach 
szkolnych, rozkładu lekcji;  
7) bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z zastrzeżeniem 
przepisów przejściowych;  
8) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości 
organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły;  
9) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  
10) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra 
innych;  
11) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw 
ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;  
12) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;  
13) posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod 
warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób;  
14) uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;  
15) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;  
16) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego 
traktowania lub wyzysku;  
17) poszanowania własnej godności;  
18) opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;  
19) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;  
20) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;  
21) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania 
pracy domowej;  
22) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 
oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;  
23) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 
określonych przez Dyrektora Szkoły;  
24) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym  
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;  
25) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej 
fryzury;  
26) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;  
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza 
dotyczących: 
1) przestrzegania prawa szkolnego, 
2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, a szczególnie: 
a) przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności, 
b) szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi, 
c) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom, 
d) szanowanie godności osobistej własnej i innych, 
4) chronienia własnego życia i zdrowia, 
5) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, 
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6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności: 
a) szanowanie mienia własnego i cudzego, 
b) niezaśmiecania pomieszczeń, 
c) nieniszczenia ścian, elewacji budynku, sprzętu, 
7) godnego reprezentowania szkoły, 
8) podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz 
ustaleniom rady samorządu szkolnego lub klasowego, 
9) nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkoły bez zgody nauczyciela, 
10) usprawiedliwienia nieobecności w szkole i spóźnień, 
11) dostarczenia przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć, 
12) posiadania codziennie zeszytu do informacji, okazywania informacji w nim zapisanych 
przez wychowawcę lub innych nauczycieli rodzicom, którzy potwierdzać będą wszystkie 
informacje podpisem. 
 
Rozdział 5  
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń na terenie szkoły: 

 
§ 86. 

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły 
telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.  
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.  
3. W czasie lekcji, przerw i świetlicy w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów 
komórkowych  i innych urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3 z 
wyjątkiem sytuacji kiedy ten sprzęt na życzenie nauczyciela pełni funkcję środka 
dydaktycznego.  
8. W razie konieczności  skontaktowania się z rodzicami uczeń ma możliwość skorzystania z 
telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.  
9. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły 
wychowawca lub inny nauczyciel  informuje rodziców o zaistniałym fakcie.  
 
Rozdział 6  
Nagrody i kary  

§ 87. 
1. Nagrody  
1) Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:  
a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,  
b) wzorową postawę,  
c) wybitne osiągnięcia,  
d) osiągnięcia  w konkursach i zawodach sportowych, 
e)pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 
f)100 % frekwencję, 
g)aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, 
h)najwyższy wynik na egzaminie po klasie VIII. 
2) Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 
Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;  
3) Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:  
a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,  
b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,  
c) dyplom,  
d) wycieczka dla wyróżniających się uczniów,  
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e) nagrody rzeczowe,  
f) wpis do „ Kroniki szkolnej ” - absolwentów mają ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny 
nie mniej niż bardzo dobre i wzorowe zachowanie – za wpis odpowiada wychowawca klasy, 
g) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy, 
h) pochwała wychowawcy wobec rodziców, 
i) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły, 
j) pochwała dyrektora wobec rodziców, 
k) świadectwo z wyróżnieniem, 
l) list pochwalny do rodziców, 
m)statuetka „Nobelek” , 
n)umieszczenie nazwisk laureatów i osób wyróżnionych na stronie internetowej szkoły, 
o)znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje    
się na świadectwie szkolnym, 
p) stypendium za wyniki w nauce. 
4) Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły;  
5) Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 
pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał 
średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub 
bardzo dobre zachowanie.  
2. Kary  
2) Ustala się następujące rodzaje kar:  
a) uwaga ustna nauczyciela,  
b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w e-dzienniku,  
c) upomnienie wychowawcy z wpisem do e-dziennika,  
d)nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,  
e)nagana ustna dyrektora w obecności społeczności uczniowskiej, 
f)pisemna nagana dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców ( prawnych 
opiekunów) 
g) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, 
nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej),  
3) Kara wymierzana jest na wniosek:  
a) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,  
b) Rady Pedagogicznej,  
4) Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:  
a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z 
wnioskiem o jej uzasadnienie. 
5) w przypadku, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 
karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki, dyrektor  szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, 
zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci: 
a)pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, 
b)przeproszenia pokrzywdzonego, 
c)przywrócenia stanu poprzedniego, wykonania określonych prac porządkowych na rzecz 
szkoły. 
 
 
DZIAŁ IX 
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole  

§ 88. 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie szkolnym nadzór nad tym, kto wchodzi na 
teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.  
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2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 
oraz pracowników obsługi szkoły podczas pobytu w szkole.  
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 
wycieczek:  
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 
uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 
niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 
podczas zajęć;  
2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z 
harmonogramem dyżurów;  
3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik 
wycieczki wraz z opiekunami.  
4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: 
informatyki, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, 
opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.  
6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą gminną.  
7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.  
8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 
danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 
zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.  
9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić 
uczniów z ostatnich.  
10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 
szkoły.  
11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 
zawiadamia wychowawcę ucznia, higienistkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły.  
12. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 
ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.  
13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator 
oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.  
 

§ 89. 
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia  
1. W szkole istnieją procedury postępowania w przypadku zagrożenia oraz zasady 
przestrzegania bezpieczeństwa przez uczniów. 
 
 
DZIAŁ X 
Wolontariat w Szkole  

§ 90. 
1.Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra 
oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania 
się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz 
potrzebujących.  
2.Cele i zasady wolontariatu określone są w odrębnych przepisach.  
 
 
DZIAŁ XI 
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Doradztwo zawodowe. 
§ 91. 

1. Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.  
2. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmują się koordynator 
doradztwa powołany przez Dyrektora.  
3.Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego:  
1)diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na 
pomoc w planowaniu kształcenia;  
2)gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  
właściwych dla danego poziomu kształcenia;  
3)prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych porad 
uczniom i ich rodzicom;  
4)prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów do 
świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia;  
5)współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa  
zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.  
4. Zadania z zakresu doradztwa realizowane są przez wszystkich pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w szkole stosownie do zakresu ich zadań i kompetencji  na 
poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając: 
1) preorientację zawodową  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;  
2) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych; 
3) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej. 
 
 
 
 
DZIAŁ XII  
Ceremoniał szkolny 
 

§ 93. 
 
Szkoła posiada symbole szkolne:  
1. Sztandar szkoły:  
1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez 
Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim 
posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z trzech 
trzyosobowych składów;  
2) Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska  
w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy siódmej 
szkoły podstawowej wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym 
zachowaniu;  
3) Skład osobowy pocztu sztandarowego:  
a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,  
b) Asysta - dwie uczennice  
4) Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawcę klasy siódmej oraz samorząd 
szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.  
5) Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 
zakończenia roku szkolnego);  
6) Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu  
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7) Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W 
trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;  
8) Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia 
do lewego boku i białe rękawiczki;  
9) Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych 
szkół i instytucji lub organizacji;  
10) Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą 
(orłem);  
11) Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie 
sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;  
12) Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 
wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje 
osoba prowadząca uroczystość;  
13) Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 
Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla 
sztandar;   
14) Sztandar oddaje honory:  
a) na komendę „do hymnu” ,  
b) w czasie wykonywania „Roty”,  
c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),  
d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,  
e) podczas opuszczenia trumny do grobu,  
f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,  
g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,  
h) w trakcie uroczystości kościelnych.  
2. Godło/logo szkoły prezentuje wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na 
stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, 
zaproszeniach, życzeniach, pismach wychodzących itp.  
3. Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej:  
Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. 
Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru i w postawie zasadniczej z 
wyciągniętą do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w 
kierunku sztandaru i powtarza rotę przysięgi:  
„ Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.  
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę 
starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i 
nauczycielom”  
Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. 
Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:  
„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy”.  
Każdy pierwszoklasista otrzymuje „Dyplom Pasowania na Pierwszoklasistę”.  
4. Pożegnanie absolwentów.  
Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie.  
Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę  
z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi.  
Rota ślubowania absolwentów:  
My, absolwenci Szkoły Podstawowej im Noblistów Polskich w Niemicy 
Tobie, Szkoło ślubujemy:  
dbać o honor i tradycje szkoły;  
zawsze przestrzegać zasad „fair - play"-  
zdobytą wiedzę, umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu;  
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zawsze pracować sumiennie i uczciwie;  
ŚLUBUJEMY.  
5. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień 
Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), 
Dzień Patrona ( 15 października); Święto Niepodległości (11 listopada);  
6. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:  
i) rozpoczęcie roku szkolnego,  
j) Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia  
k) zakończenie roku szkolnego,  
l) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.  
7. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:  
1) Na komendę prowadzącego uroczystość:  
a) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę 
zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;  
b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu 
państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;  
c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia 
komendą „Spocznij”;  
d) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone 
miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. 
Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam 
sztandar - symbol Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. Opiekujcie się nim 
i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego 
pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę: 
„Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. 
Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować 
naszą szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta 
(pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i 
rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po 
przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda 
„Spocznij”.  
e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, 
Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a 
poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij!”.  
 
 
DZIAŁ XIII  
Postanowienia końcowe  

§ 94. 
1.O zmiany w niniejszym Statucie mają prawo wnioskować wszystkie organy szkoły. 
2.Zmiany w Statucie Szkoły mogą być wprowadzane w postaci nowelizacji lub uchwalenia 
nowego Statutu. 

 

§ 95. 
1.Statut wchodzi w życie z dniem 1 września  2022 r. 
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