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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Publiczny Zespół Szkolno–Przedszkolny w Przylesiu,            

w skład, którego wchodzą: 

a) Publiczne Przedszkole w Przylesiu, 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przylesiu, 

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego   

w Przylesiu; 

3) Przedszkole - Publiczne Przedszkole w Przylesiu, 

4) Szkoła - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przylesiu, 

5) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - należy 

przez to rozumieć organy działające w Zespole; 

4) Uczniach i Rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów zespołu oraz ich rodziców                  

lub prawnych opiekunów, a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą                           

nad dzieckiem; 

5) Nauczycielu – wychowawcy zatrudnionemu w Zespole; 

6) Organie Prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Gminę Olszanka; 

7) Organie Sprawującym Nadzór Pedagogiczny nad Zespołem lub Kuratorze – należy przez 

to rozumieć, działającego w imieniu Wojewody Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty 

w Opolu; 

8) Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię 

specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo lub specjalistyczną pomoc; 

9) organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego, jest kurator. 
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§ 2. 

 

1.   W skład Zespołu wchodzą: 

1)  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przylesiu, 

2)  Publiczne Przedszkole w Przylesiu . 

2.   Siedziba Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajduje się w Przylesiu 135b, 

49-332 Olszanka . 

3.   Zespół jest jednostką budżetową. 

4.   Obsługę finansową i administracyjną Zespołu prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z siedzibą w Krzyżowicach . 

5.   Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują przepisy odrębne. 

6.  Nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu lub jako skrót PZSP  w Przylesiu. 

 

 

§ 3 

 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej wynosi 8 lat. 

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III, 

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII. 

2. Opieka nad dzieckiem w Przedszkolu wynosi 4 lata. 

 
§ 4 

 
1. Ustalona nazwa zespołu " Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu " jest 

używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. Zespół używa pieczęci i stempli 

zgodnie   z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o treści: 

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu   

 Przylesie 135b 

49-332 Olszanka 

NIP : 471858068 

Regon: 160270273 

Tel. 077-4124190 

3. Na pieczęci placówek wchodzących w skład Zespołu używa się nazwy o treści: 

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Przylesiu 

 
 
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu 

Publiczne Przedszkole 

w Przylesiu 

 

Wpis na świadectwach: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przylesiu 

Okrągła, duża metalowa pieczęć z napisem: 

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu 

 

4. Zespół używa tablic: 

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu 

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II 

 

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu 

Publiczne Przedszkole 

 

 
Rozdział II 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

 

§ 5 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone dla Przedszkola i ośmioletniej szkoły 

podstawowej w Ustawie o Prawie Oświatowym oraz w przepisach wykonawczych wydanych 

na jej podstawie z uwzględnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych Uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

Przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka 

uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny. 

§ 6 

1. Celem Zespołu jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny            

i emocjonalny rozwój Uczniów poprzez odpowiednią organizację kształcenia i wychowania 
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oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny. Wszystkie działania podejmowane 

w Zespole muszą mieć na celu dobro Uczniów oraz gwarantować im poszanowanie godności 

osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej, z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa, a także promocji zdrowego trybu życia. 

 

§ 7 

1. Cele wychowania przedszkolnego: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów                  

i porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                    

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa                      

w zabawach i grach sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczo technicznym                 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie                               

ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także   kształtowanie tych wiadomości                                                 

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej 

11) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

12) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną 

zakwalifikowane do Przedszkola. 
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2. Zadania Przedszkola: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację 

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych 

dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2) wspieranie aktywności   dziecka   podnoszącej   poziom     integracji  sensorycznej                

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych                    

do     poziomu   rozwoju   dzieci, ich    możliwości   percepcyjnych,     wyobrażeń                                          

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, 

wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie 

wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie; 

5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące                                           

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; 

6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, 

uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego; 

7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną,                       

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

otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych; 

8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych                     

do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka; 

9) organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki      

w   otoczeniu,      konstruowania,       majsterkowania,      planowania  i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem 

jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka                         
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oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym 

etapie rozwoju; 

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą Rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu 

dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak 

patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój 

dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, 

moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne; 

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące                                

do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki                           

w szkole; 

13) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego. 

14) Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę podczas drogi dziecka sześcioletniego 

do Przedszkola, jeżeli przekracza ona 3 km. 

3. Wynikające z powyższych celów zadania, Przedszkole realizuje w ramach następujących 

obszarów edukacyjnych: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka, 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka, 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka, 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka, 

5) język obcy nowożytny. 

4. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy 

z dzieckiem poprzez: 

1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, 

treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci; 

2) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej; 

3) organizowanie nauki religii; 

4) organizację zajęć dodatkowych; 

5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy 

wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych; 

6) stały kontakt z Rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, 

konsultacji; prowadzenie przez Nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej 

rozwoju dzieci. 
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5. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również: 

wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka; 

1) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole; 

2) rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych. 

 

§ 8 

1. Celem Szkoły jest: 

zapewnienie Uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, 

emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi                 i 

edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi                                     

w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej                                            

i wyznaniowej; 

1) wprowadzenie Uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na 

poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków 

umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły oraz złożenia egzaminów końcowych; 

2) wyposażenie Uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności; 

3) stworzenie Uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań 

społecznych, artystycznych oraz sportowych; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary                   

we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów; 

5) rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej Uczniów, otwartości na poglądy                    

i potrzeby innych ludzi; 

6) dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, 

historycznej, narodowej i etnicznej; 

7) rozwijanie w Uczniach umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu 

ucznia; 

8) rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczego myślenia, zachęcanie 

uczniów do samokształcenia; 

9) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca                        

w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych; 

10) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności                      

ich rozwiązywania; 
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11) kształtowanie u Uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość                   

do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, 

postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,                   

a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

2. Zadania Szkoły: 

zapewnia bezpłatną naukę wszystkim Uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły 

podstawowej zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowym i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami, 

1) realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną odrębnymi 

przepisami, 

2) umożliwia Uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, przygotowuje Uczniów do podjęcia 

nauki na wyższym poziomie edukacyjnym,    

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów określonych                         

w ustawie, stosownie do warunków szkoły ze wszystkimi czynnikami 

wychowawczymi, a w szczególności z domem rodzinnym dziecka. Szkoła organizuje 

systematycznie spotkania rodziców, w celu przekazania pełnej informacji                                  

o problemach w realizacji założonych celów, konsultacji w sprawach programu 

działania, w sprawach organizacji kształcenia i opieki oraz zajęć pozalekcyjnych                      

i pozaszkolnych, współdziała z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania 

poprzez włączanie ich zarówno w działania edukacyjne jak i wychowawczo - 

opiekuńcze, zapewnienia rodzicom informacje o wymaganiach edukacyjnych, 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a także informowania                    

o zachowaniu dzieci i ich postępach w nauce oraz przyczynach niepowodzeń 

szkolnych. 

4) podejmuje wszechstronne działanie mające na celu rozwijanie zainteresowań                       

i uzdolnień Uczniów. 

5) umożliwia Uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej, 

6) współpracuje z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną oraz innymi placówkami 

specjalistycznymi w celu udzielenia pomocy Uczniom, 

7) zapewnia utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 
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i opieki w czasie wszelkich zajęć, zarówno obowiązkowych jak                                                                 

i nadobowiązkowych, 

8) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie, kształtuje 

właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

9) kształtuje postawy prospołeczne, w tym rozwija ideę wolontariatu  i działalności 

charytatywnej 

3. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

zapewnia Uczniom (oraz pracownikom) bezpieczne i higieniczne warunki pracy                  i 

nauki w czasie pobytu w Szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych                          i 

nieobowiązkowych organizowanych przez Szkołę poza jej terenem; 

1) organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne                                          

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) umożliwia Uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy                

i Świata; 

3) zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad Uczniami w trakcie 

organizowanych przez Szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych 

zajęć poza terenem placówki 

4) organizuje dyżury nauczycieli w Szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie                                           

z wewnętrznymi procedurami; 

5) umożliwia pełen rozwój osobowości Uczniów poprzez czytelnictwo, udział w 

spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez 

uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali 

gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

6) dba o bezpieczeństwo Uczniów i chroni ich życie również poprzez: zapoznanie 

uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach przedmiotowych, 

godzinach z Wychowawcami oraz apelach, zawiadamianie Rodziców i pracowników                                            

o problemach zdrowotnych dziecka zgodnie z wewnętrznymi procedurami, udzielanie 

pomocy Uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami, 

szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, racjonalne planowanie zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych,  dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy 
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uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy, w miarę możliwości opiekę pielęgniarską. 

 

4. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez: 

pełną realizację programów wychowania przedszkolnego i  programów  nauczania 

poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do 

możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych                i zajęć 

edukacyjnych;   

1) organizację nauki religii i etyki na prośbę Rodziców; 

2) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 

wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych                        

z dostępem do Internetu; 

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb  Uczniów; 

4) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej: kierowanie Uczniów 

wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-

pedagogicznej -  za zgodą Rodziców – na badania specjalistyczne; organizowanie 

zajęć wspomagających rozwój Uczniów z  trudności w nauce; umożliwienie 

rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych 

uzdolnieniach; 

5) umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień Uczniów poprzez organizację 

zajęć pozalekcyjnych , organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek,  

obozów  i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez. 

5. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny z zakresie działalności wychowawczej                 

i profilaktycznej w szczególności: 

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w 

ustawie i aktach do niej wykonawczych, w szczególności w statucie, stosownie do warunków 

i wieku uczniów; 

1) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości; 

2) kształtuje postawy patriotyczne; 

3) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 

4) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                     

i religijnej; 

5) szanuje indywidualność Uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości; 

6) upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia; 

7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły                       
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i środowiska; 

8) wdraża do dyscypliny i punktualności; 

9)  upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec 

zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

10)  tworzy właściwy klimat szkoły sprzyjający współpracy i integracji całej społeczności 

szkolnej; 

11)  rozbudza zainteresowanie problemami współczesnego świata; 

12)  przygotowuje do życia w rodzinie i pełnienia w niej różnych ról; 

13)  kształtuje u Uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału                      

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym; 

14)  kształtuje u Uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie                             

w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych. 

6. Szczegółowe wymagania wobec Szkoły określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 9 

 1. Organami PZSP w Przylesiu są : 

1) Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

 2) Rada Pedagogiczna Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

 3) Rada Rodziców Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

4) Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. 

2. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach   

planowanej i prowadzonej działalności. Celem stworzenia warunków do współdziałania, 

Dyrektor organizuje spotkania z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego                                   

i przewodniczącym Rady Rodziców. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego 

wyznaczony nauczyciel. 
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§ 10 

1. Dyrektor Zespołu w ramach kierownictwa i odpowiedzialności: 

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzanego w Szkole; 

8) stwarza warunki do działania w Zespole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

10) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko                                  

i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

12) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę                    

i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

13) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 

w obwodzie, w którym mieszka dziecko; 

14) na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego o jeden rok szkolny; 

2. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

 2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 
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§ 11 

1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole 

Nauczycieli i pracowników niebędącymi Nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych Nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla Nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

§ 12 

Dyrektor Zespołu w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim, a w szczególności: 

1) organizuje zebrania Rady Pedagogicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek 

uprawnionego organu; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

3) przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

Zespołu; 

4) wstrzymuje wykonanie niezgodnych z prawem uchwał Rady Pedagogicznej; 

5) rozpatruje wnioski i opinie Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego; 

6) informuje Radę Rodziców o realizacji złożonych przez nią wniosków; 

7) stwarza warunki organizacyjne i materialne w miarę posiadanych środków 

finansowych. 

§ 13 

1. Dyrektor PZSP wydaje: 

1) zarządzenia, które są aktami normatywnymi, dotyczącymi w szczególności spraw 

bieżących Zespołu oraz spraw z zakresu prawa pracy; 

2) decyzje – jeżeli przepis prawa tak stanowi. 

2. Projekty zarządzeń Dyrektor uzgadnia z zakładową organizacją związkową, jeżeli wynika 

to z przepisów prawa, lub wymagają tego inne istotne względy związane z przedmiotem 

regulacji. 
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§ 14 

1. Dyrektor Zespołu kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez Uczniów 

zamieszkujących w obwodzie szkolnym. 

2. Dyrektor prowadzi pisemną ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor wnioskuje do Kuratora Oświaty                                  

o przeniesienie Ucznia do innej szkoły. Przeniesienia Ucznia dokonuje Kurator Oświaty. 

4. Dyrektor w drodze decyzji wydanej na wniosek Rodziców Ucznia może zezwolić                        

na spełnianie przez Ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki                        

jego spełnienia. 

5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi 

w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy Uczniów, 

4) zapewnienie pomocy Nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych                              

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa Uczniom i Nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez Zespół. 

§ 15 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu. 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,                

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność opiekuńczo –wychowawcza. 

§ 16 

 

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

uchwala regulamin swojej działalności; 

1) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji Uczniów; 

2) zatwierdza plan pracy Zespołu na każdy rok szkolny; 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 
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4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy Uczniów lub dzieci z listy  

Przedszkola; 

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego Nauczycieli; 

6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

7) może występować z wnioskiem o odwołanie Nauczyciela ze stanowiska Dyrektora 

Zespołu; 

8) uchwala zmiany Statutu Zespołu. 

 

§ 17 

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych: 

opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

1) opiniuje organizację pracy Zespołu- arkusz organizacji Zespołu na dany rok. 

2) opiniuje projekt planu finansowego zespołu 

3) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac                       

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, 

dydaktycznych i opiekuńczych; 

4) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie Nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

5) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariatu oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

6) opiniuje tygodniowy  rozkład zajęć edukacyjnych; 

7) opiniuje dopuszczenie do użytku w Zespole zaproponowanych przez Nauczycieli 

programów nauczania i programu wychowania przedszkolnego; 

8) opiniuje formy realizacji dwóch  godzin wychowania fizycznego. 

 

§ 18 

Rada Pedagogiczna ponadto: 

przygotowuje projekt zmiany Statutu i upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia 

ujednoliconego tekstu Statutu; 

1) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu; 

2) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami                       

do organu prowadzącego; 

3) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia Nauczycieli; 
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4) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie Nauczyciela od oceny 

pracy; 

5) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

 

§ 19 

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                

po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. 

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, 

Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków. 

2. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie                       

z trybem określonym  w ustawie. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie 

ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać 

dobro osobiste Uczniów lub ich Rodziców, a także Nauczycieli i innych pracowników 

Zespołu. 

4. Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania 

decyzji oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek 

zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

§ 20 

1. Reprezentację Rodziców Uczniów jednostek wchodzących w skład zespołu stanowi Rada 

Rodziców Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 

 2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu z każdego oddziału 

szkolnego i przedszkolnego wybranych w tajnych wyborach poprzez zebranie Rodziców 

Uczniów danego oddziału. 

§ 21 

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który  nie może być sprzeczny 

z niniejszym Statutem. 

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

prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami                            

i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu . 

3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 
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1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności Rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań Zespołu; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Zespołu; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Zespołu; 

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych 

Zespołu; 

5) współpraca ze środowiskiem lokalnym; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom 

społecznym działającym w Zespole; 

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej 

w rodzinie i środowisku lokalnym; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych              

dla Zespołu, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym 

ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków; 

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy Rodziców Zespołu; 

10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na 

szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu Rodziców w działaniach na rzecz 

Zespołu. 

§ 22 

Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

1) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści                     

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do Uczniów, realizowanego przez 

Nauczycieli i dostosowanego do potrzeb rozwojowych Uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

3) uchwalanie Regulaminu Rady; 

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia                         

lub wychowania Zespołu; 

5)      opiniowanie pracy Nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego Nauczyciela 

za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie 

opinii nie wstrzymuje postępowania; 

6) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

7) opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 
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§ 23 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz 

innych źródeł i wydatkować je na wspieranie statutowej działalności Zespołu na zasadach 

ustalonych w regulaminie Rady Rodziców. 

2. Dyrektor Zespołu stwarza Radzie Rodziców możliwość odbywania w budynkach 

Zespołu zebrań  Rady Rodziców i zebrań ogółu Rodziców – stosownie do potrzeb. 

§ 24 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II. Samorząd Uczniowski jest organem społecznym, który tworzą z mocy prawa Uczniowie 

szkoły podstawowej.  Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego,  który określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, 

szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli Uczniów do organów Samorządu, tryb 

podejmowania uchwał. 

2. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem . 

3. Samorząd ma prawo: 

1) wyrazić opinię w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły; 

2) przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach dotyczących Uczniów; 

3) występować do Dyrektora w obronie praw Uczniów; 

4) redagować i wydawać gazetkę szkolną; 

5) organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) wybierać Nauczyciela pełniącego rolę opiekuna. 

4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

5. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

5. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Zespołu oraz 

regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Zespole. 
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§ 25 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej 

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

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

 

§ 26 

Organizacja wolontariatu szkolnego 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne Uczniów. 

2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym                         

i metodycznym Dyrektora. 

3. Za zgodą Rodziców oraz Dyrektora  opiekę nad Uczniami podczas zajęć edukacyjnych 

może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione                          

na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody Rodziców i Dyrektora. 

 

§ 27 

Współdziałanie organów 

Każdy organ Zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny. 

1. Plany działań powinny być uchwalone do końca września. 

2. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi w celu ich powielenia                                

i przekazania każdemu organowi Zespołu 

3. Organy Zespołu są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji 

statutowych celów i zadań Zespołu. 

4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor. 

5.  Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach                          

lub decyzjach poszczególnych organów Zespołu organizuje Dyrektor. 
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§ 28 

Rozwiązywanie sporów między organami 

Prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

Dyrektora. 

1.  Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu. 

2.  O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze. 

3.  W przypadku sporu między organami Zespołu, w którym stroną jest Dyrektor, 

powoływany jest zespół mediacyjny. 

4. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Zespołu, 

z tym że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

5.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego                        

jako rozwiązanie ostateczne. 

6. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU 

 

§ 29 

Przedszkole 

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                      

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz 

rodzaju niepełnosprawności. 

1. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25. 

2. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący . 

3. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

przyjętego Programu Wychowania Przedszkolnego. 

4. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut. 

5. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu,  w tym zajęć religii i zajęć 

rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci: 

z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut; 

1) z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut. 
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6. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 30 

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

arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Zespołu, zaopiniowany przez 

Radę  Pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz 

zatwierdza organ prowadzący. 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący, na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

2. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 

Zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia                       

i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności, a także  oczekiwań Rodziców. 

3. Ramowy rozkład dnia zawiera: 

godziny pracy Przedszkola; 

1) godziny pracy poszczególnych oddziałów; 

2) godziny posiłków; 

3) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych 

Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego                         

w stosunku do dzieci sześcioletnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia Nauczyciele ustalają dla swojego oddziału 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

5. Rozkład dnia oddziału uwzględnia: 

propozycje czasowe między formami proponowanymi przez Nauczyciela, swobodną zabawą 

dziecka; 

1) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka; 

2) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody; 

3) godziny posiłków 

6. Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie                  

w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 13.00, na zasadach określonych                   

w Statucie. 
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7. Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości określonej                

w ustawie o systemie oświaty. 

 

§ 31 

1. Zasady odpłatności Rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie                        

z wyżywienia  reguluje Uchwała Rady Gminy Olszanka, którą podaje się do wiadomości 

Rodzicom. 

2. W Przedszkolu  zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 

5 godzin. 

3. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5  godzin wynosi 1 zł. 

4. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki 

ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają Rodzice w zawartej Umowie                     

cywilnoprawnej z Dyrektorem. 

6. Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się od 1–5 -go dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego płatność dotyczy.  Rozliczenie 

następuje  zgodnie z zasadami księgowości. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny 

od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. 

7. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie                   

z odrębnymi przepisami.   

8. Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki 

żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest Nauczyciel 

danego oddziału. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu                            

za wyżywienie jest intendent. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym. 

9.  Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków Rodzice składają na piśmie   

u Dyrektora Zespołu do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje  

rezygnacja. 

 

§ 32 

Świadczenia udzielane w Przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć 

opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka,                                

a w szczególności: 
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działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu 

bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w Przedszkolu i poza nim; 

1) działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości 

szkolnej; 

2) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych 

konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych; 

3) działania umożliwiające Nauczycielom realizację programów własnych koncepcji 

poszerzających podstawę programową; 

4) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające                

i korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym 

go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny. 

1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie 

Pracy Przedszkola. 

 

§ 33 

W ramach posiadanych możliwości Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poprzez: 

diagnozowanie środowiska dzieci; 

1) rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka                                 

i umożliwienie ich zaspokajania; 

2) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka; 

3) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i Nauczycieli; 

4) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych Rodziców i Nauczycieli; 

5) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu; 

6) badanie dojrzałości szkolnej dziecka; 

7) podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych . 

1. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy  

z Rodzicami, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi poradniami 

specjalistycznymi, Nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami  

działającymi na rzecz rodziny, dziecka. 
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§ 34 

Szkoła 

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

1. Oddział złożony jest z Uczniów, którzy w jednorazowym kursie nauki danego roku 

szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym 

planem nauczania. 

1) Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I - III są prowadzone w oddziałach liczących          

nie więcej niż 25 Uczniów. 

2) W przypadku przyjęcia z urzędu Ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły do oddziału 

klas I - III, Dyrektor po poinformowaniu Rady Oddziałowej (Trójka Klasowa) dzieli dany 

oddział, jeżeli liczba Uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1 

3) Na wniosek Rady Oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor 

może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, zwiększając liczbę Uczniów w oddziale 

ponad liczbę określoną w ust. 1. 

4) Liczba Uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 Uczniów. 

5) Jeżeli liczba Uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 3 i 4, 

w Szkole zatrudnia się Asystenta Nauczyciela, który wspiera Nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

6) Oddział ze zwiększoną liczbą Uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach, dla których z treści nauczania 

wynika konieczność prowadzenia na zajęciach ćwiczeń laboratoryjnych, na zajęciach 

języków obcych nowożytnych, zajęciach komputerowych i informatyki w oddziałach 

liczących powyżej 26 Uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 26 Uczniów można dokonać podziału 

na grupy za zgodą organu prowadzącego. 

4. Decyzje o podziale oddziału na grupy podejmuje Dyrektor stosownie do możliwości 

finansowych w określonym roku szkolnym. 

5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 

26 Uczniów. 
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§ 35 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w systemie 

klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne, 

dziesięciominutowe oraz piętnastominutowe. 

4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) 

określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone szkolnym planem 

nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala Nauczyciel. Czas trwania zajęć 

edukacyjnych w klasach I – III ustala Nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć. 

5. W miarę potrzeb zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mogą się odbywać w formie 

wycieczek i wyjazdów. 

6. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla Uczniów oddziałów klas IV –VIII mogą 

być realizowane w formie: 

1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 

2) zajęć do wyboru przez Uczniów spośród następujących: zajęć sportowych, zajęć 

sprawnościowo – zdrowotnych, zajęć tanecznych, aktywnej turystyki. 

7. Zajęcia klasowo – lekcyjne realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny 

lekcyjne. 

8. Propozycję zajęć do wyboru przez Uczniów Dyrektor w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, przedstawia do wyboru Uczniom. 

9. Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą Rodziców. 

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

 

§ 36 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                               

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora                             

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu na dany rok szkolny,                           

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy Ucznia i Nauczyciela. 

2. Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) 
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Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla Uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb                               

i zainteresowań. 

1) Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia Uczniom pomocy   

w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań 

Uczniów.   

2) Zajęciami dodatkowymi w  Szkole są w szczególności: 

koła zainteresowań: przedmiotowe, teatralne, techniczne, artystyczne, czytelnicze, 

sportowe oraz inne, 

a) gry i zajęcia ruchowe dla Uczniów klas I-III, 

b) zajęcia wyrównawcze, 

c) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka  

i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego), 

d) zajęcia przygotowujące  Uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach  

sportowych, 

e) zajęcia przygotowujące Uczniów  do egzaminu ósmoklasisty, 

f) prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym, 

g) organizacja uroczystości szkolnych, 

h) wolontariat, 

i) wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach. 

 

§ 37 

                                                                    Stołówka 

1. W Zespole prowadzi się stołówkę zgodnie z normami fizjologicznymi dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. 

Organizacja pracy stołówki zawarta jest w odrębnym regulaminie. 

 

§ 38 

Dowóz uczniów do Zespołu i opiekę nad nimi organizuje Gminny Zespół Ekonomiczno – 

Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach. 

 

§ 39 

Biblioteka 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

Uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Zespołu, doskonalenia warsztatu pracy 
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Nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród Rodziców                                       

oraz popularyzowania wiedzy o regionie. 

1) Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). 

1. Z biblioteki mogą korzystać: 

Uczniowie; 

1) Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu; 

2) Rodzice; 

3) inne osoby za zgodą Dyrektora. 

1) Biblioteka współpracuje z Uczniami, Rodzicami, Nauczycielami i innymi bibliotekami. 

2) Zbiory biblioteczne rozmieszczone są w układzie alfabetycznym, działowym                                 

z księgozbiorem podręcznym. Opatrzone są pieczęcią szkoły, numerem inwentarzowym oraz 

ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych. 

3) Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia gromadzenie zbiorów, wypożyczanie 

księgozbioru i korzystanie z niego w czytelni. 

3. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

4. Ewidencję użytkowników prowadzi Nauczyciel Bibliotekarz. 

5. Biblioteka jest czynna w dniach nauki szkolnej. 

6. Godziny pracy Biblioteki oraz zakres zadań Nauczyciela ustala Dyrektor dostosowując 

je do tygodniowego rozkładu zajęć: 

1) Godziny pracy Biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych                       

i po ich zakończeniu; 

Godziny pracy Biblioteki muszą być wywieszane na karcie informacyjnej; 

2) Nie wolno przetrzymywać książek wypożyczonych do domu dłużej niż 1 miesiąc; 

3) Poza Bibliotekę nie wypożycza się encyklopedii i słowników; 

4) W przypadku zagubienia wypożyczonej książki należy odkupić podobną bądź zwrócić 

równowartość książki /wg aktualnej ceny/; 

7. Biblioteka prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 40 

1. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań Uczniów; 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 
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4) udzielanie pomocy Nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

5) otaczanie opieką Uczniów szczególnie uzdolnionych; 

6) współdziała z Nauczycielami; 

7) rozwija życie kulturalne Szkoły; 

8) wpieranie doskonalenia Nauczycieli; 

9) przygotowuje Uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa; 

10) kultywowanie tradycji regionu, Gminy, Szkoły i Biblioteki. 

2.  Zadania Biblioteki szkolnej: 

1) popularyzacja nowości bibliotecznych; 

2) statystyka czytelnictwa; 

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu 

informacyjnego; 

4) komputeryzacja Biblioteki; 

5) renowacja i konserwacja księgozbioru; 

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym; 

7) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców; 

8) współpraca z innymi Bibliotekami na terenie Gminy; 

9) Wykształcenie u Uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, 

przetwarzaniem i tworzeniem informacji. 

3. Biblioteka pełni funkcje: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

c) kształcenie kultury czytelniczej, 

d) wdrażanie do poszanowania książki, 

e) udzielanie pomocy Nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

a) współdziałanie z Nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-

wychowawczych, w tym świetlicowych, 

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

c) otaczanie opieką Uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d) pomoc Uczniom mającym trudności w nauce; 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

4. Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad Biblioteką szkolną poprzez: 
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1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność Biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z Biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu Uczniów                               

do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć Biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego Bibliotekarza. 

 

§ 41 

Zadania Nauczyciela Bibliotekarza - Nauczyciel Bibliotekarz realizuje zadania 

w szczególności: 

gromadzi zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory Biblioteki, dokonując                                 

ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego; 

1) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne; 

2) udostępnia zbiory Biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń 

do pracowni przedmiotowych; 

3) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze Uczniów związane z nauką                                         

i z indywidualnymi zainteresowaniami; 

4a) wyrabia i pogłębia u Uczniów nawyk czytania i uczenia się; 

4) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych 

nabytych woluminach szczególnie wartościowych; 

5) udziela pomocy Nauczycielom w ich pracy dydaktycznej; 

6) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa; 

7) opracowuje Roczny Plan Pracy Biblioteki uwzględniając wnioski Nauczycieli, 

Wychowawców i Zespołów Samokształceniowych; 

8) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem; 

9) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych Zespołu; 

10) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

11) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną. 
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1. Nauczyciel Bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych 

warunków do zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej                             

i medialnej oraz wspomaganie procesu budowania jakości pracy Szkoły. 

2. Nauczyciel Bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich 

kompetencji. 

3. Czynności związane z zakupem do Biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych                              

oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami organizuje 

Dyrektor Szkoły. 

4. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup 

nowych mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy 

dydaktycznych. 

Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi Bibliotekami                  

oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie: 

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych; 

2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania 

informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem                                      

lub pozyskaniem. 

6. Zasady współpracy Biblioteki z Uczniami: 

1) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne; 

2) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich 

poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy; 

3) informowanie o zbiorach, doradzanie; 

4) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin 

Uczniów w Bibliotece; 

5) pomaganie Uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji; 

6) opieka nad Uczniami przebywającymi w czytelni. 

7. Współpraca Biblioteki szkolnej z Nauczycielami odbywa się poprzez: 

1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych                                

i materiałów ćwiczeniowych; 

2) współpracę z Nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 

Uczniów; 

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 



STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZYLESIU 

34 
 

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów; 

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów; 

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki; 

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości Nauczycieli; 

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 

8. Współpraca Biblioteki szkolnej z Rodzicami, środowiskiem i innymi Bibliotekami odbywa 

się poprzez: 

1) wyposażanie Uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe; 

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym; 

3) wypożyczanie książek zainteresowanym Rodzicom; 

4) informowanie Rodziców o aktywności czytelniczej dzieci; 

5) organizację wycieczek do innych bibliotek; 

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa; 

7) wspieranie działalności kulturalnej Bibliotek na szczeblu miejskim; 

8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez Bibliotekarzy z innych 

Bibliotek; 

9) udział w spotkaniach z pisarzami; 

10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące pracy Biblioteki szkolnej znajdują się w Regulaminie 

Biblioteki Szkolnej. 

 

§ 42 

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

określa: 

1) Arkusz Organizacji Szkoły Podstawowej; 

2)        Arkusz Organizacji Przedszkola; 

3) Szkolny Plan Nauczania Szkoły Podstawowej; 

4) Tygodniowy Rozkład Zajęć Przedszkola i Szkoły Podstawowej. 

 

§ 43 

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

określa Arkusz Organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem 

Szkolnego Planu Nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
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nauczania do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacji Szkoły zatwierdza organ 

prowadzący do dnia 29 maja danego roku. 

2. W Arkuszu Organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący Szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez Nauczycieli. 

3) liczbę Nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych Nauczycieli; 

4) ustalenia liczby etatów pracowników administracji i obsługi oraz etatów 

przeliczeniowych; 

5) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

6) liczebności Uczniów w oddziale; 

7) zasad podziału na grupy; 

8) określenie w poszczególnych oddziałach: 

a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin 

wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji Dyrektora, 

b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

c) tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiaru godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać                   

w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych 

zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

f) tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły. 

2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku 

następnego. Szczegółową organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności 

terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych i ferii szkolnych określa w drodze rozporządzenia Minister Edukacji 

Narodowej. 

1) Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły 

może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze                

do 8 dni w Szkole; 
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2) Dodatkowe dni wolne mogą być ustalone w dni, w których w Szkole odbywa się egzamin, 

w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, w inne dni, jeżeli 

jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społeczności szkolnej. 

2a. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. 

2b. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- 

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

3. Na podstawie kalendarza danego roku szkolnego ogłoszonego przez MEN, biorąc              

pod uwagę tradycje i święta szkolne ustala się harmonogram uroczystości i imprez szkolnych. 

4. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

5. Na podstawie Arkusza Organizacji Pracy Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 

 

§ 44 
W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników 

obsługi. 

1. Na podstawie odrębnych przepisów w szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w klasach I-III . Do zadań asystenta nauczyciela  należy wspieranie 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze   i opiekuńcze. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 

przepisy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania 

określają odrębne przepisy. 

4. Zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi odpowiadające zajmowanemu 

stanowisku znajdują się w teczkach akt pracowniczych. 

5. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

Kodeksie Karnym. 

§ 45 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 
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Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według 

potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego. 

1. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-

obsługowych określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności. 

 

§ 46                                                                      

Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć 

organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności: 

sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu                             

w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem; 

1) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia; 

2) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach; 

3) kontrola obecności dzieci na zajęciach; 

4) powiadomienie Dyrektora a o wypadku dziecka; 

5) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym                                                     

w Przedszkolu  Regulaminem wycieczek i spacerów. 

1. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy 

administracyjno-obsługowi Przedszkola. 

§ 47 

 

1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach 

wychowania i nauczania dzieci obejmuje: 

uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców; 

1) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka; 

2) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod  

i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz 

potrzeb środowiska; 

3) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych; 

4) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

5) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 

6) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie 

zaproponowanej przez rodzica; 

7) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami; 
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8) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola. 

2. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy 

wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje: 

udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy; 

1) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola 

oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale; 

2) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu; 

3) wybór programu wychowania przedszkolnego; 

4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej 

przez Dyrektora zgodnie z przepisami prawa; 

5) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku 

poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie 

informacji dla rodziców; 

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań                          

oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka; 

7) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego                         

i tworzenie sytuacji edukacyjnych; 

8) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

9) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, 

nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc 

pracownika obsługi;  

10) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które 

określają odrębne przepisy; 

11) dbałość o estetykę pomieszczeń; 

12) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał; 

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

14) nauczyciel  ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy. 

2. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych 

mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji obejmuje: 

rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci; 
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1) prowadzenie bieżącej diagnostyki; 

2) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem 

potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem; 

3) dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę 

Pedagogiczną (arkusze obserwacji). 

3. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi 

pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w 

szczególności: 

6. organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami  (psycholog, lekarz, pedagog); 

7. udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, rytmiki. 

 

§ 48 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Dyrektora, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych. 

1. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora 

wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach 

nauczycieli. 

2. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli 

zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 49 

Zadania nauczyciela 

1. W Szkole działają zespoły wychowawcze lub inne zespoły zadaniowe tworzone w 

miarę potrzeb. 

§ 50 

1. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół 

wychowawczy. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności: 

1) zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły; 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie                              

z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły; 

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów; 
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4) współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych 

środowiskowych; 

5) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6) wnioskowanie do Dyrektora  o wyróżnienie lub ukaranie ucznia; 

7) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie 

sposobów udzielania im skutecznej pomocy. 

 

§ 51 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów i wychowanków. 

2. Do zadań nauczycieli należą w szczególności: 

1) realizowanie obowiązującego programu nauczania oraz programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań                     

i uzdolnień uczniów; 

3) prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów (w tym szczególnie uzdolnionych) oraz zaplanowanie sposobów ich 

zaspokojenia, w klasach I-III szkoły podstawowej poprzez obserwację i pomiary 

pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się, 

4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

5) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów; 

6) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

8) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał; 

9) współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków. 

3. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika i programu. Dyrektor dopuszcza 

podręczniki i programy nauczania do realizacji na pisemny wniosek nauczyciela.                       

W Zespole tworzy się szkolny zestaw programów nauczania. 

4. Nauczyciele Zespołu mogą prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 52 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący zajęcia; 

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury. 

2. Zadania nauczyciela w sprawie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych: 

1) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, 

dostrzeżone zagrożenie musi usunąć bądź zgłosić konserwatorowi lub Dyrektorowi; 

2) sprawdza obecność uczniów na każdej lekcji, w przypadku nieobecności ucznia na 

danej lekcji, podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia nieobecności; 

3) zwalniając ucznia ze szkoły na pisemny wniosek rodzica nauczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne następstwa; 

4) nie dopuszcza  się możliwości przebywania uczniów w salach lekcyjnych bez nadzoru 

nauczycieli; 

5) nie wydaje uczniom kluczy od pomieszczeń lekcyjnych. 

3. Podczas pełnienia dyżurów nauczycielskich nadzór nad uczniami realizuje się według 

następujących zasad: 

1) nauczyciel dyżurujący rozpoczyna dyżur na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć 

edukacyjnych i kończy z chwilą odjazdu autobusu szkolnego; 

2) bezwzględnie przebywa z dziećmi na korytarzu lub boisku szkolnym; 

3) czuwa nad bezpieczeństwem w sanitariatach, szatni i podwórku szkolnym; 

4) zapobiega niebezpiecznym zabawom i zachowaniom dzieci, reaguje na przejawy 

wandalizmu, przemocy fizycznej i uzależnień; 

5) udziela niezbędnych informacji zainteresowanym uczniom, rodzicom i innym 

osobom; 

6) w razie wypadku udziela pierwszej pomocy; 

7) powiadamia Dyrektora o wypadkach uczniów; 

8) sporządza protokół wypadku; 

9) nauczyciele dyżurują zgodnie z planem dyżurów zatwierdzonym przez dyrektora 

PZSP. 
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5. Nauczyciel dyżurny jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka w czasie 

przerw oraz w czasie oczekiwania po zakończonych zajęciach na autobus. 

 

 

 

§ 53 

Zadania nauczyciela wychowawcy 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby 

nauczyciel wychowawca prowadził swoją klasę w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Na wniosek większości rodziców przy 2/3 stanu klasy rodzice mają prawo złożyć 

podanie o odwołanie wychowawcy. Pismo uwzględniające odwołanie i podpisane przez 

rodziców powinno być złożone u Dyrekcji. Dyrektor po konsultacji z organami szkoły 

podejmie ostateczną decyzję. 

§ 54 

1. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów oraz warunków środowiskowych. Do zadań nauczyciela – wychowawcy 

należy w szczególności: 

1) otaczania indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów; 

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, 

porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów; 

3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i 

koordynowanie działań wychowawczych; 

4) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, w szczególności 

w zakresie regularnego uczęszczania przez ucznia na zajęcia lekcyjne; 

5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, które rozwijają i integrują zespół klasowy; 

6) pomoc w organizacji i udziale w życiu kulturalnym klasy, szkoły i środowiska 

lokalnego; 

7) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz 

przekładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach 

rady pedagogicznej; 

8) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalność wychowawczej i opiekuńczej. 
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2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji 

oświatowych i naukowych. 

 

 

§ 55 

1. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o śródrocznych i rocznych ocenach 

uzyskanych przez ucznia oraz ocenie zachowania. 

2. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia na piśmie o każdej przewidywanej 

śródrocznej i rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zakończeniem półrocza 

i roku szkolnego. 

2. Wychowawca klasy wspólnie z rodzicami ustala tryb konsultacji i informowania o 

postępach ucznia w nauce i jego zachowaniu. 

 

§ 56 

Pracownicy niepedagogiczni 

1. Zespół zatrudnia: 

1) pracowników administracji:  sekretarza, 

2) pracowników obsługi: pomoc nauczyciela, intendenta, sprzątaczki, konserwatora, 

palacza. 

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani              

do wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym 

przez Dyrektora  do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu 

obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt 

osobowych pracowników. 

4. Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

2) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zespołu, o ile prawo tego nie zabrania; 

3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 
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6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

7) sumienne i staranne wykonywanie poleceń Dyrektora . 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB 

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

 

§ 57 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze kończy się w dniu 

posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej (uwzględniono w organizacji pracy 

szkoły). 

 2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe 

3.  Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) sprawdziany pisemne; 

3) praca domowa; 

4) wypracowanie; 

5) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów; 

6) test; 

7) referat; 

8) praca w grupach, 

9) praca samodzielna; 

10) prezentacja indywidualna i grupowa; 

11) testowanie sprawności fizycznej; 

12) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych; 

13) wytwory pracy własnej ucznia; 

14) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych; 

15) obserwacja ucznia; 
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16) aktywność ucznia podczas zajęć. 

4 . Ocenianiu w Szkole podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne Ucznia; 

2) zachowanie Ucznia; 

 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych Ucznia polega na rozpoznaniu przez Nauczycieli 

poziomu   i postępów w opanowaniu przez Ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań   edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 

odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających 

tę podstawę oraz   formułowaniu oceny. 

6. Ocenianie zachowania Ucznia polega na rozpoznaniu przez Wychowawcę klasy, 

Nauczycieli oraz  Uczniów danej klasy stopnia respektowania przez Ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków Ucznia określonych w 

niniejszym Statucie. 

7. Ocenia się również aktywność Ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

8. Ocena Ucznia jest informacją, w jakim stopniu Uczeń spełnił wymagania programowe 

ustalone przez Nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

9. Ocena z religii wystawiana jest na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

§ 58 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. informowanie Ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie; 

2. udzielenie Uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu  informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

1) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

2) motywowanie Ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

3) dostarczenie Rodzicom  i Nauczycielom informacji o postępach 

i  trudnościach w nauce i  zachowaniu Ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach Ucznia; 

4) umożliwienie Nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

§ 59 
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 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)   formułowanie przez Nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania Rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach Ucznia w nauce i zachowaniu Ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

Ucznia. 

§ 60 

1. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna. 

2. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając 

następujących skrótów literowych: 

 

1) stopień celujący -  6  -  cel; 

2) stopień bardzo dobry - 5          - bdb; 

3) stopień dobry  - 4          - db; 

4) stopień dostateczny - 3          - dst; 

5) stopień dopuszczający- 2         -  dop; 

6) stopień niedostateczny- 1         -  ndst. 

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako  

informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne 

ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają Nauczyciele w przedmiotowych 

systemach oceniania. 

4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. 

Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen                                  
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i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w 

pełnym brzmieniu. 

  5. Stopnie, o których mowa w ust. 2  pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast 

negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 2 

pkt 6. 

§ 61 

1. Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji 

okresowej  i rocznej: 

ocenę celującą otrzymuje Uczeń, który: 

posiada wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania danego przedmiotu; 

a) systematycznie prezentuje swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania na forum 

klasy, szkoły, środowiska; 

b) jest twórczy, samodzielnie podejmuje i rozwiązuje wiele problemów praktycznych                    

i teoretycznych, nietypowych, innych niż na lekcjach; 

c) prezentuje swoją wiedzę na konkursach przedmiotowych, w szkolnych i gminnych 

etapach konkursów przedmiotowych osiąga, co najmniej 75% możliwych do zdobycia 

punktów; 

d) prezentuje swoje umiejętności w zawodach sportowych i artystycznych. 

1) ocenę bardzo dobrą otrzymuje Uczeń, który: 

sprawnie posługuje się wiedzą i umiejętnościami określonymi                                                     

w programie nauczania danego przedmiotu; 

a) opanował treści zawarte w programie nauczania; 

b) samodzielnie rozwiązuje problemy zadane przez Nauczyciela; 

c)  prezentuje swoją wiedzę na konkursach przedmiotowych; 

d) uczestniczy w konkursach szkolnych i zewnętrznych na szczeblu szkolnym i 

gminnym; 

e) bierze aktywny udział w lekcjach, jest systematycznie przygotowany; 

f) wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i potrafi z niego korzystać; 

g) jest zawsze przygotowany do lekcji (pomoce, przybory, podręcznik, lektury, 

ćwiczenia, zeszyt); 

h) ma zawsze odrobioną pracę domową. 

2) ocenę dobrą otrzymuje Uczeń, który: 

opanował i rozumie większość materiału objętego programem nauczania; 

a) poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 
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b) bierze aktywny udział w lekcji; 

c) starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

d) systematycznie przygotowuje się do lekcji (ustnie i pisemnie). 

3) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

opanował treści zawarte w podstawie programowej z danego przedmiotu; 

a) rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy Nauczyciela; 

b) aktywnie uczestniczy w lekcji na miarę swoich możliwości; 

c) systematycznie prowadzi zeszyt; 

d) systematycznie przygotowuje się do lekcji. 

4) ocenę dopuszczającą otrzymuje Uczeń, który: 

opanował z podstawy programowej materiał, który umożliwia dalszą edukację; 

a) rozwiązuje proste zadania typowe z pomocą; 

b) uczeń często pracuje z pomocą Nauczyciela; 

c) systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

d) systematycznie odrabia zadania domowe i jest zawsze przygotowany do lekcji. 

5) ocenę niedostateczną otrzymuje Uczeń, który: 

nie opanował wiedzy, która umożliwia mu dalszą edukację; 

a) unika wszelkich sprawdzianów, testów, odpowiedzi ustnych; 

b) zeszyt przedmiotowy prowadzi „wyrywkowo”; 

c) nie odrabia zadań domowych i nie przygotowuje się do lekcji. 

e) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

2. W edukacji wczesnoszkolnej stosuje się: ocenianie bieżące, ocenianie śródroczne i roczne. 

Ocenę bieżącą dziecko otrzymuje w trakcie wykonywania zadania bądź tuż po jego 

wykonaniu. W ocenie bieżącej stwierdzamy, co dziecko wykonało, jak wykonało, ile potrafi, 

czego nie umie. Eksponujemy w niej osiągnięcia indywidualne dziecka w porównaniu 

do stanu poprzedniego, ale nie porównujemy ich z osiągnięciami innych dzieci. W ocenianiu 

bieżącym stosuje się oznaczenia punktowe od 1 do 6: 

1) „6” otrzymuje Uczeń, który twórczo, pomysłowo, różnymi sposobami, samodzielnie                       

i bezbłędnie rozwiązuje zadania; 

2) „ 5” otrzymuje Uczeń, który wykona zadanie samodzielnie, bezbłędnie, estetycznie,                       

w bardzo dobrym tempie; 

3) „4” otrzymuje Uczeń, który wykona zadanie samodzielnie, poprawnie lub 

ze sporadycznymi pomyłkami, estetycznie, w określonym czasie; 

4)  „3” otrzymuje Uczeń, który wykona zadanie z niewielką pomocą Nauczyciela, w miarę 
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estetycznie, w czasie określonym lub nieznacznie wydłużonym, poprawnie lub z nielicznymi 

błędami; 

5)  „2” otrzymuje Uczeń, który wykona zadanie z pomocą Nauczyciela, w wydłużonym 

czasie, z zastrzeżeniami pod względem estetyki i poprawności; 

6) „1” otrzymuje Uczeń, który nie wykonał zadania. 

3. Ocena śródroczna i roczna w klasach I-III szkoły podstawowej ma charakter opisowy 

i dotyczy nie tylko postępów w nauce, ale i ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka. 

4. Ocena śródroczna w klasach I-III szkoły podstawowej ujmuje postępy i rozwój 

konkretnego Ucznia. W ocenie śródrocznej przedstawia się naturę dziecka, tworzy się jego 

obraz gromadząc informację o jego wewnętrznych stanach i procesach, o przejawach jego 

zachowania. Dąży się do uchwycenia związku między stanem wewnętrznym a działaniem. 

Ocena śródroczna ma charakter diagnostyczno-informacyjny (służy Nauczycielowi 

i Rodzicom, by mogli wspomagać dziecko w rozwoju) oraz motywująco - afirmacyjny 

(zachęcająca dziecko do samorozwoju). 

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez Ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych                      

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniu uzdolnień. 

§ 62 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych                             

i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii 

własnej, innych Nauczycieli, klasy i Ucznia- Wychowawca klasy. 

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący 

sposób: 

1) klasy I-III szkoły podstawowej: 

a) ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy Ucznia                           

w dzienniku lekcyjnym  lub w zeszycie przedmiotowym według ustalonej skali punktowej 

w § 61 ust 2; 

b) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny 

opisowej dla każdego Ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia 

Rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z Rodzicami; 
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c) ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego 

Ucznia oceny opisowej w arkuszu ocen oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa 

opisowego wręczanego Uczniowi na zakończenie roku szkolnego; 

d) oprócz bieżącego oceniania w skali punktowej Nauczyciele klas I-III stosują 

różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, 

komentarza). 

2) ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII (z wyłączeniem wypracowań z 

języka polskiego i angielskiego): 

a) 0% - 29%  punktów– ocena niedostateczny; 

b) od 30% do 49% punktów – ocena dopuszczający; 

c) od 50% do 69% punktów – ocena dostateczny; 

d) od 70% do 84% punktów – ocena dobry; 

e) od 85 % do 94% punktów – ocena bardzo dobry; 

f) od 95% do 100% punktów – ocena celujący.   

3. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV- VIII są: czytanie                          

ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy 

w praktyce. 

4. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) sprawdziany pisemne; 

3) praca domowa; 

4) wypracowanie; 

5) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów; 

6) test; 

7) referat; 

8) praca w grupach, 

9) praca samodzielna; 

10) prezentacja indywidualna i grupowa; 

11) testowanie sprawności fizycznej; 

12) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych; 

13) wytwory pracy własnej Ucznia; 

14) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych; 

15) obserwacja Ucznia; 

16) aktywność Ucznia podczas zajęć. 
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§ 63 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace  Ucznia, dokumentację egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania  

udostępnia się Uczniowi i jego Rodzicom. 

2. Uczeń i jego Rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy  klasy                                    

o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej Ucznia, dokumentacji egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania. 

3. Wychowawca  klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa 

w ust. 2, w porozumieniu z Nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie,                             

nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku. 

4. Prace pisemnie Ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  

lub inną dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się Uczniowi i jego Rodzicom                    

do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły. 

5. Prace pisemne Ucznia  Nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje                     

do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

§ 64 

W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady: 

1) jawności kryteriów oceniania – Uczeń i jego Rodzice znają kryteria oceniania, zakres 

materiału  z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

2) częstotliwości i rytmiczności oceniania – Uczeń oceniany jest na bieżąco, 

systematycznie; 

3) różnorodności oceniania – Uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego 

aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu; 

4) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane Uczniowi powinny 

uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich 

ocen; 

5) ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych; 

6) jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne Uczeń otrzymuje do 

wglądu na zasadach określonych przez Nauczycieli, ocena z pracy pisemnej może być 

opatrzona komentarzem Nauczyciela. Rodzicom  Ucznia  umożliwia się wgląd w pracę 

pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności Nauczyciela. 

§ 65 
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1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy Ucznia oraz 

przekazywanie Uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających                    

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co Uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

                                                                                         

§ 66 

1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają 

Nauczyciele danego przedmiotu z zachowaniem przepisów określonych w Statucie oraz 

specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych Uczniów danego oddziału. 

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z Uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych Ucznia, zgodnie                                 

z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 67 

1. Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania ustala Rada Pedagogiczna. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali, 

z następującymi skrótami literowymi: 

1) ocena wzorowa  - wz; 

2) ocena bardzo dobra  - bdb; 

3) ocena dobra   - db; 

4) ocena poprawna - popr; 

5) ocena nieodpowiednia- ndp; 

6) ocena  naganna - ng. 

3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu 

literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także 

w arkuszach ocen  – słownie, w pełnym brzmieniu. 

§ 68 

1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez Ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie 

wobec kolegów  i innych osób. 

2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie; 

2) dbałość o dobre imię Szkoły; 



STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZYLESIU 

53 
 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

5) kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 69 

Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje Uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, 

a ponadto: 

a) dba o dobre imię Szkoły; 

b) rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub 

wykonanie pomocy dydaktycznych; 

c) bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie 

pozaszkolnym; 

d) dba o piękno mowy ojczystej; 

e) jest osobą o wysokiej kulturze osobistej; 

f) z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska; 

g) czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

h) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje Uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny 

dobrej, 

a ponadto: 

a) rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów                  

lub pomocy dydaktycznych; 

b) czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

c) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych; 

3) ocenę dobrą otrzymuje Uczeń, który: 

a) regularnie przygotowuje się do lekcji 

b) włącza się w prace na rzecz  Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz 

bezinteresownie pomaga kolegom; 

c) jest grzeczny, aktywny i kulturalny; 
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d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych; 

4) ocenę poprawną otrzymuje Uczeń, który: 

a) włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania 

własnej inicjatywy; 

b) zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Zespołu i kolegów; 

c) zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią, 

d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje Uczeń, który: 

a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy 

ocen; 

b) nie przestrzega zasad dobrego wychowania; 

c) wchodzi w kolizję z prawem; 

d) dewastuje mienie społeczne i przyrodę; 

e) nie przekracza 15 godzin nieusprawiedliwionych; 

6) ocenę naganną otrzymuje Uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie 

nieodpowiedniej, 

a ponadto: 

a) jest agresywny i wulgarny; 

b) swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki w 

Szkole; 

c) ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych. 

 

§ 70 

1. W ocenianiu zachowania Ucznia obowiązują następujące zasady: 

1) ocenę okresową i roczną  zachowania ustala Wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii Nauczycieli, Uczniów danej klasy oraz ocenianego Ucznia; 

2) Wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować Uczniów i 

Rodziców o zasadach oceniania zachowania; 

3) ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć  

edukacyjnych; 
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4) ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez Ucznia  zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w 

środowisku szkolnym. 

2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania określają wychowawcy wchodzący w 

skład zespołu wychowawczego, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie. 

3. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu 

opinii  Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców  w formie Wewnątrzszkolnego 

Oceniania. 

 

 

§ 71 

Do zadań i obowiązków Nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania; 

3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów; 

4) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

5) stwarzanie Uczniowi szansy uzupełnienia braków; 

6) systematyczne i rytmiczne ocenianie Uczniów; 

7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych Ucznia; 

8) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych 

Uczniów; 

9) informowanie Ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych  oraz okresowej/rocznej  ocenie zachowania; 

10) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących; 

11) informowanie Uczniów i Rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie 

Rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach 

Ucznia; 

12) uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek Ucznia lub jego Rodziców; 
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13) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania Ucznia na jego wniosek lub wniosek jego Rodziców. 

§ 72 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii bądź orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania 

edukacyjne w stosunku do Ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności                           

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych Ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, także                            

na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku Ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, 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.; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

Ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –                         

na podstawie tej opinii. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest w przypadku Ucznia posiadającego orzeczenie                            

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizyczny i edukacyjnych 

Ucznia. 
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4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej                          

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana Uczniowi nie wcześniej niż 

po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia 

szkoły podstawowej. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

 

§ 73 

Do zadań i obowiązków Ucznia w zakresie oceniania należy: 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych; 

2) wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach; 

3) regularne odrabianie prac domowych; 

4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych 

wymaganych przez nauczyciela; 

5) pisanie każdej pracy kontrolnej; 

6) aktywne uczestnictwo w zajęciach; 

7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków 

na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce. 

 

§ 74 

1. Uczeń lub jego Rodzice mogą zwrócić się do Nauczyciela o ustalenie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

zadań i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu                          

o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać. 
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5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez Nauczyciela,                    

w obszarze uznanym przez Nauczyciela za konieczne. 

6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

§ 75 

1. Uczeń lub jego  Rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 

3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa 

w ust. 2. 

4. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków określonych w § 68 ust 2 . W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć 

lub utrzymać. 

5. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać 

analizy wniosku Ucznia w zespole, w skład którego może wejść pedagog szkoły (lub 

psycholog), przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy,                    

do której Uczeń uczęszcza. 

6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 

§ 76 

1. Klasyfikacja okresowa polega na okresowym  podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz  

ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                     

z zajęć edukacyjnych  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację okresową przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni 

poprzedzających zakończenie I okresu. 

3. Klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu  osiągnięć Ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych               

i rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 67 ust 2  i §  69 Statutu. 

§ 77 

1. Ustala się następujące zasady  informowania Rodziców: 

1) wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania 

Uczniowie i Rodzice informowani są na początku roku szkolnego: 
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a) Uczniowie -  na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego; 

b) Rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny; 

2) ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia Rodzice  informowani 

są: 

a) na spotkaniach z Rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły; 

b) na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu                                          

z Wychowawcą  lub Nauczycielem przedmiotu; 

c) pisemnie: 

(-) notatką w Zeszycie kontaktów z rodzicami  (wymagany podpis rodziców); 

(-) listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

(tylko w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku 

przedmiotów); 

2. Informację o przewidywanych dla Ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych przekazują Uczniom Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych . 

3. Informację o przewidywanej dla Ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

przekazuje Uczniom i ich Rodzicom  Wychowawca klasy. 

4. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz Wychowawca klasy,  na 7 dni przed terminem 

zebrania  Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji,  

informuje ustnie Ucznia  o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej,                          

z podaniem jej uzasadnienia; 

1) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku 

możliwości dokonania klasyfikacji Ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed 

terminem zebrania  Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.   

5. O przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości 

dokonania klasyfikacji Ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania Rodziców: 

1) pisemne zawiadomienie przyjęcia wiadomości potwierdzonej podpisem Rodzica; 

2) ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem 

do dziennika, 

3) wysłanie pisma przez sekretariat Szkoły; 

6. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady 

Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena okresowa                    

lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez Nauczyciela przedmiotu –            

w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez 

konieczności powoływania komisji. 
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7. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.5 jest ostateczna w tym trybie 

postępowania. 

§ 78 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

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

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności Ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgoda Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla Ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  

techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania. 

6.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin 

klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,  techniki, zajęć komputerowych, 

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami. 

8.  Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący oraz Nauczyciel prowadzący 

takie same lub pokrewne zajęć edukacyjnych. 

9.  Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia niesklasyfikowanego przeprowadza komisja, 

powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez Ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 
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2) Nauczyciel albo Nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten 

egzamin. 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z Uczniem niesklasyfikowanym oraz jego 

Rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których Uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

– Rodzice Ucznia. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko Ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace Ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez Ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

13.  W przypadku nieklasyfikowania Ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

14. Ustalona przez Nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona                   

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 79 

1. W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie 

zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty rozporządzenia ministra 

właściwego do spraw oświaty w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania              

i promowania. 

§ 80 
Egzamin poprawkowy 
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Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej Uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego Rodziców. 

Egzamin poprawkowy przeprowadzony jest zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

 

 

 

 

§ 81 

Egzamin ósmoklasisty 

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu 

uczeń spełnia te wymagania. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony jest zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE ZESPOŁU I ICH RODZICE 

 

                                                                    § 82 

Zasady rekrutacji do Przedszkola 

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do Przedszkola obejmuje: 

      1) Wydawanie i przyjmowanie deklaracji kontynuacji edukacji dla dzieci, które będą  

      w     kolejnym roku szkolnym kontynuować uczęszczanie do Przedszkola; 

      2) Ogłoszenie rekrutacji dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny 

      3) Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola; 

      4) Powołanie komisji rekrutacyjnej; 

      5) Posiedzenie komisji rekrutacyjnej; 

      6) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny; 
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      7) Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosku o sporządzenie odmowy przyjęcia  

          kandydata do Przedszkola; 

      8) Wnoszenie do dyrektora PZSP w Przylesiu odwołania od rozstrzygnięcia komisji  

rekrutacyjnej; 

     9) Wnoszenie skargi na rozstrzygnięcie dyrektora PZSP w Przylesiu do sądu  

administracyjnego. 

2. Przedszkola prowadzą rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, zamieszkałe na terenie wsi Przylesie, Obórki  

na wniosek rodziców złożony do Dyrektora PZSP w Przylesiu. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę rodziców Dyrektor Zespołu może 

przyjąć również dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 16a ustawy o systemie oświaty. 

6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne                        

w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w 

ust. 4, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 

8. Za właściwe spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci 

odpowiadają rodzice. 

9. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego                         

w przedszkolu. 
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10. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do Przedszkola na warunkach                      

i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

11. Dzieci obecnie uczęszczające do Przedszkola, w kolejnym roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja są przyjmowane na podstawie złożonych deklaracji. 

12. Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola składają deklarację kontynuacji 

edukacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

13. Nabór do przedszkola odbywa się na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu w sprawie 

przyjęcia regulaminu rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Przylesiu. 

14. Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do przedszkola na dany rok szkolny ogłoszonym 

Zarządzeniem Wójta . 

§ 83 

Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania: 

konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb; 

1) zebrania ogólne i oddziałowe  organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym; 

2) dni otwarte; 

3) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców; 

4) warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci -  w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz 

na kwartał; 

5) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów 

wychowawczych;  

6) kontakty indywidualne; 

7) zajęcia otwarte dla rodziców; 

8) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych; 

9) wycieczki, festyny; 

10) spotkania adaptacyjne, 

11) kącik dla rodziców. 

1. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola 

w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału. 
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§ 84 

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do: 

zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programu 

wychowania przedszkolnego w danym oddziale; 

1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka; 

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy; 

3) przekazywanie Dyrektorowi wniosków dotyczących pracy Przedszkola; 

4) prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez 

dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem w trybie 

odrębnych przepisów; 

5) realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich 

dziecka w trybie odrębnych przepisów. 

 Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu; 

2) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych; 

3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez 

Przedszkole, 

4) odbieranie dzieci z przedszkola wyłącznie przez rodziców  oraz osoby upoważnione                   

na piśmie powyżej 18 roku życia, 

5) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola. 

 

§ 85 
Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej 

 
1. Zasady postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy szkoły podstawowej: 
do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu dzieci od 7 lat zamieszkałe 
w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności; 
1) na pisemną prośbę (wniosek) rodziców skierowaną do Dyrektora szkoły przyjmowane są 
dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 
2) osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do szkoły na warunkach i w 
trybie dotyczącym obywateli polskich. 
2. Podstawowa rekrutacja dzieci do szkoły odbywa się raz w roku na podstawie złożonego 
przez rodziców dziecka wypełnionego wniosku o przyjęcie do szkoły. 
3. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły obowiązani są złożyć u Dyrektora 
PZSP w Przylesiu, prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. 
Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz 
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postępowania uzupełniającego do szkoły podstawowej na dany rok szkolny ogłoszonym 
zarządzeniem wójta. 
 

§ 86 
Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu 
 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 
uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie 
w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 
uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 
1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, 
wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo: 
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 
w szkole, z której przechodzi, albo: 
3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 
uczył się w szkole, z której przechodzi. 
2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 
się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. 
 

§ 87 
Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu 
do szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 
typu albo szkoły publicznej tego samego typu. 

 

                                                                    § 88 

1. Szkoła przestrzega praw ucznia zawartych  w Konwencji o Ochronie Praw Dziecka,                 

w szczególności prawa do: 

1) Zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, wymaganiami 

przedmiotowymi, systemem oceniania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych oraz kryteriach 

oceniania zachowania 

2) Opieki wychowawczej, psychologiczno-pedagogicznej. 

3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony                

i poszanowania godności osobistej. 

4) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

5) Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym niczyjej godności osobistej. 
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6) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów przez uczestnictwo w zajęciach 

obligatoryjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

7) Sprawiedliwej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, 

8) Systematycznego informowania o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz 

postępów          w tym zakresie. 

9) Powiadamiania w terminie o zakresie pisemnych sprawdzianów/testów wiadomości,                       

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

10) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 

11) Dodatkowej pomocy ze strony szkoły w przypadku niezawinionych trudności                         

w opanowaniu przewidzianych programem nauczania treści programowych. 

12) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, 

księgozbioru bibliotecznego, zarówno podczas zajęć szkolnych jak i zajęć 

pozalekcyjnych. 

13) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego                             

oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole. 

14) Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

15) Do opieki i pomocy specjalistycznej oraz zdrowotnej na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

16) Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych                

i ferii. 

17) Odwołania się od oceny z przedmiotu oraz zachowania w sytuacjach i na zasadach 

określonych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, 

18) Zwolnienia z określonych zajęć i klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

19) Korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego znajdującego się           

w sekretariacie szkoły. 

20) Posiadania i korzystania na terenie szkoły z prywatnego telefonu komórkowego oraz 

innych urządzeń elektronicznych, jednak tylko na określonych zasadach: 

a) urządzenie w trakcie zajęć musi być wyłączone, 

b) nie może być wykorzystywane do nagrywania, odtwarzania, fotografowania, 

korzystania z gier elektronicznych i internetowych itp., 

c) telefonu wolno używać jedynie poza zajęciami edukacyjnym, tylko i wyłącznie w celu 

przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z rodzicami lub innymi członkami rodziny. 
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Za zniszczenie lub zagubienie prywatnego sprzętu odpowiedzialność ponosi właściciel. 

21) Informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy ucznia i ustalenia z nim 

dalszych kierunków współpracy. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) Uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć                       

w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się. 

2) Przygotowywać się stosowanie do poleceń nauczycieli do zajęć oraz posiadać                          

w każdym dniu nauki zeszyt korespondencji. Dbać o wspólne mienie (w tym podręczniki      

i książki wypożyczone z biblioteki szkolnej), dobro, ład i porządek w szkole. 

4) Godnie reprezentować szkołę, dbać o piękno mowy ojczystej. 

5) Chronić życie i zdrowie własne oraz swoich kolegów. 

6) Zachowywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i zasadami 

współżycia – w tym m.in. przestrzegać zasad kultury współżycia w szkole w odniesieniu 

do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły. 

7) Wystrzegać się szkodliwych nałogów i substancji odurzających. 

8) Przeciwstawiać się przejawom agresji, brutalności, wulgarności. 

9) Dbać o honor i tradycję szkoły. Okazywać należny szacunek symbolom narodowym 

(godło, hymn, flaga narodowa). 

10) Podporządkować się zaleceniom nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

11) Okazywać szacunek wszystkim osobom - nie stosować przemocy, nie poniżać,                 

nie wyśmiewać i nie obrażać innych. 

12) Na terenie szkoły nosić schludny ubiór, bez zbytniej ekstrawagancji oraz obuwie 

zmienne. 

12) W wyznaczone dni nosić strój galowy (biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/ciemne 

spodnie). 

3. Każdy kto powziął informację o naruszeniu praw ucznia ma prawo wnieść skargę                          

do dyrektora. 

4. Skargi adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko i adres 

wnoszącego. 

5. Rozpatrywanie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż              

w ciągu 14 dni. 

6. Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego 

wchodzą dyrektor szkoły, pedagog szkolny (jeśli jest zatrudniony), wychowawca, 

ewentualnie inni wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły. 
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7. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje 

dyrektor. 

8. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji    

w terminie do 14 dni roboczych. 

9. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji. 

10. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 

11. Jeśli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne 

osoby, instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe 

przekazuje w ciągu 7 dni roboczych właściwym organom lub instytucjom dołączając 

odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę. 

12. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, zobowiązuje się wnoszącego 

do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. 

 

                                                                     § 89 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrodę za: 

1) rzetelną naukę i pracę, 

3) wzorową postawę oraz pracę społeczną, 

4) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub innej dziedzinie. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców lub innego podmiotu, zawsze po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji szkolnej, 

2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) dyplom uznania wręczany na uroczystości szkolnej, 

4) list pochwalny skierowany do Rodziców ucznia, 

5) nagroda rzeczowa., 

6) stypendium za osiągnięcia w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

4.  Sposób przyznawania poszczególnych ww. nagród regulują odpowiednie regulaminy. 

5. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie. 

 

                                                                            § 90 

1. Rodzaje kar: 



STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZYLESIU 

70 
 

1) upomnienie wychowawcy, 

2) upomnienie wychowawcy wobec zespołu klasowego, 

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

4) zawieszenie na określony czas prawa do reprezentowania szkoły, 

5) przeniesienie do innej szkoły na terenie tej samej miejscowości na wniosek rady 

pedagogicznej po uzyskaniu zgody kuratora. 

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, gdy: 

1) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów, 

2) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, 

3) uczeń świadomie i uporczywie łamie zasady postępowania określone w statucie szkoły 

i regulaminach wewnątrzszkolnych, 

3. Wniosek dyrektora, o który mowa w ust. 2 wymaga pozytywnego zaopiniowania przez 

radę pedagogiczną. 

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

5. Szkoła informuje Rodziców o zastosowanej wobec ucznia karze pisemnie, telefonicznie 

lub jeśli jest taka możliwość na bezpośrednim spotkaniu. 

6. Uczeń lub jego Rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary. 

7. Uczeń oraz jego Rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary kierując 

wniosek do dyrektora szkoły w terminie 7 dni roboczych od uzyskania informacji o jej 

wymierzeniu. 

8. W przypadku wpłynięcia odwołania, wykonanie kary zostaje zawieszone na czas 

wyjaśnienia.                                                                                                                                                                                

9. Odwołanie ucznia, jego Rodziców rozpatruje się w ciągu 14 dni roboczych.                               

W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim 

poinformowaniu osób zainteresowanych. 

10. Dyrektor analizuje zasadność kary w świetle przepisów prawa, w tym w szczególności           

w świetle Statutu szkoły, WO oraz wewnętrznych regulaminów, konsultując sprawę                       

z wychowawcą klasy oraz innymi wyznaczonymi pracownikami szkoły. Podjętą decyzję o 

utrzymaniu bądź odwołaniu kary wydaje na piśmie kierowanym  do Rodziców 

jednocześnie informując o niej ucznia. 

11. Od decyzji przeniesienia ucznia do innej szkoły uczeń, Rodzice mają prawo odwołania 

się do Opolskiego Kuratora Oświaty. 
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12. W przypadku anulowania przez instancję odwoławczą wymierzonej uczniowi kary, 

karę uważa się za niebyłą. Anulowanie kary ogłasza uczniowi osoba orzekająca uprzednio 

udzielenie kary, w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach. 

13. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia zastrzeżeń. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

 

 

§ 91 

1. W przypadku łamania praw ucznia, skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic,  

instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne. Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora 

szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko   i adres wnoszącego. 

2. Rozpatrywanie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż           

w ciągu miesiąca. 

1) Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego 

wchodzą: 

a) dyrektor szkoły, 

b) wychowawca, 

c) inni wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły. 

2) W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje 

dyrektor. 

3) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji                

w terminie do 14 dni roboczych. 

4) Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji. 

5) Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 

6) Jeśli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne 

osoby, instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe 

przekazuje w ciągu 7 dni roboczych właściwym organom lub instytucjom dołączając 

odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę. 

7) W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, zobowiązuje się wnoszącego             

do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. 

 

                                                                 § 92 
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1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, 

profilaktyki i opieki nad uczniami. Formami współpracy są m.in. zebrania klasowe, 

konsultacje indywidualne, dni otwarte. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) Dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. 

2) Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

3) Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych. 

4) Bieżące usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole (ustnie podczas 

bezpośredniego spotkania z wychowawcą na terenie szkoły, pisemnie lub zwolnienia 

lekarskie). 

5) Doraźne zwalnianie dziecka z zajęć szkolnych: 

a) pisemne lub osobiste, 

b) telefoniczne – pod warunkiem osobistego odbioru dziecka ze szkoły przez rodzica. 

6) W przypadku woli pisemnego usprawiedliwienia nieprzygotowania dziecka do zajęć              

lub braku zadania domowego należy tego dokonać przed zajęciami lub na początku 

danych zajęć edukacyjnych. Usprawiedliwienia przedłożone po tym terminie nie będą 

honorowane. 

3. Rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga, psychologa, logopedy (jeśli są zatrudnieni), 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi 

szkoły oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych 

reprezentantów, 

6) odwoływania się od decyzji dyrektora, rady pedagogicznej i poszczególnych 

nauczycieli zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, 

7) uzyskania od wychowawcy klasy informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej              

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

8) informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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9) uzyskania informacji o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz warunkach odwołania się od rocznej oceny zachowania. 

10) wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych oraz do każdej innej 

dokumentacji dotyczącej jego dziecka, pisemnego usprawiedliwiania nieprzygotowania 

dziecka do lekcji lub nieodrobienia zadania domowego ze względu na nieprzewidziane 

trudności/zdarzenia losowe, itp., 

11) wnioskowania o uzasadnienie oceny, uzyskania niezwłocznej informacji o wypadku, 

któremu uległo dziecko. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

§ 93 

1. Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. 

Umiejętność właściwego zachowania i kultura języka jest podstawą funkcjonowania w 

społeczeństwie. Obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych               

i pozalekcyjnych, należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych miejscach               

i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i uroczystości szkolnych. 

zbiorem ustanowionych           i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie 

uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Szkolny, który stanowi integralną część tradycji              

i harmonogramu pracy naszej szkoły. 

2. Ceremoniał szkolny opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru, stanowi też 

zbiór obowiązujących norm zachowania się uczestników uroczystości. 

 

§ 94 

1. Ceremoniał szkolny stanowi odrębny Regulamin. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 95 

1. Zespół jest jednostką budżetową finansowaną przez Gminę Olszanka. 
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2. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły                               

lub placówki; 

4) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz 

wykonywania innych zadań statutowych. 

3. W Zespole mogą być tworzone środki specjalne, których sposób tworzenia                              

i przeznaczenia musi być zgodny z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach 

budżetowych. 

4. Zespół może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami 

o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 

5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy. 

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

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te 

czynności określają odrębne przepisy. 

7. Obsługę finansową Zespołu prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – 

Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z siedzibą w Krzyżowicach (GZEASiP). 

 

§ 96 

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności Zespołu, pracowników, uczniów, 

rodziców i nauczycieli.  

 

§ 97 

Organem uprawnionym do uchwalania zmiany  Statutu Zespołu jest Rada Pedagogiczna. 

1. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Zespołu może wystąpić Dyrektor, 

przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej, organy Szkoły, organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący. 
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2. Przyczyną zmiany Statutu Zespołu mogą być zmiany w prawie zewnętrznym                           

lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających 

pracę Zespołu. 

3. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Zespołu  regulują: 

4) ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa; 

5) zasady określone w Statucie. 

Po dokonaniu zmiany Statutu,  Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu 

Zespołu. 

1. Dyrektor  Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim 

członkom społeczności szkolnej. Statut dostępny jest w Bibliotece, pokoju 

nauczycielskim, u Dyrekcji oraz na stronie Szkoły. 

 

§ 98 

 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnego. 

Tekst jednolity Statutu został przyjęty uchwałą nr 7A/17 Rady Pedagogicznej PZSP                    

w Przylesiu z dnia 28 listopada 2017r. 
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