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S T A T U T 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU 

 

Statut Szkoły Podstawowej w Błoniu na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia                              

7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 95, poz. 425 ) z późniejszymi zmianami: 

- ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz                         

o zmianie niektórych innych ustaw; oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r.                

w sprawie ramowych statutów publicznego oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, z dn. 

19.06.2001r.,poz. 624 ) z późniejszymi zmianami: 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie                           

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół                     

(Dz.U. z 2002r. nr10, poz.96), 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 8 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie                           

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół                  

(Dz.U. z 2003r. nr146, poz.1416), 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 26 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie                           

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół                     

(Dz.U. z 2004r. nr 66, poz. 606), 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 11 stycznia 2005r. zmieniające rozporządzenie                           

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół                  

(Dz.U. z 2005r. nr10, poz.75), 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie                           

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół                  

(Dz.U. z 2007r. nr 35, poz.222). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                         

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17)  

- Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty                         

oraz  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458)  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27  maja 2009 r. w sprawie 

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia                                  

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83 poz. 693). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego (Dz. U. Nr 136 poz. 1116). 

-  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty –  

Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
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niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach – Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489. 

Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1487  

        -   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie              

            zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  

            przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1487 

 -   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie  

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490) 

 

 

 

 

 

 Rozdział 1: NAZWA SZKOŁY 

 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa w Błoniu zwana dalej szkołą jest szkołą podstawową mieszczącą się w Błoniu,           

Błonie 33, 99 – 100 Łęczyca. 

2. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Łęczyca. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

4. Szkoła prowadzi 6-letni cykl kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych programów nauczania. 

5.W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. 

a) Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz  przepisach wydanych na jej 

podstawie,  a w szczególności: 

- wspomaga indywidualny rozwój dziecka;  

- sprawuje opiekę nad dziećmi stosownie do ich potrzeb i możliwości oddziału;  

- współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.  

b)  W pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej realizowana jest  podstawa  programowa 

wychowania przedszkolnego. W godzinach: 9.30 – 10.00, 10.30. – 11.00 odbywają się zajęcia 

kierowane i organizowane przez nauczyciela. 

c)   Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym 

przez organ prowadzący , nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Tygodniowy czas pracy oddziału 

przedszkolnego wynosi 25 godzin.  

d)  Oddział przedszkolny obejmuje dzieci pięcio i sześcioletnie. Dzieci, którym odroczono realizację 

obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do oddziału nie dłużej niż do 8 roku życia.  

e)  Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25.  

f)  Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
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g)     Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

·         Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, 

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ 

prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony  

w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. 

 

6. Przy szkole może istnieć punkt przedszkolny działający na zasadach zawartych w odrębnych 

przepisach. 

 

7. Wprowadza się obowiązek rocznego przygotowania dla dzieci w wieku 5 lat. 

 

8.Szkoła jest jednostką budżetową w myśl ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  

    ( Dz. U. Nr 155, poz.1014 ) R III, art. 17, art. 18 ust. 6 oraz ustawy o systemie oświaty art. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2: CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

Cele kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego: 

1. Przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich 

doświadczeniom uczniów. 

2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

3. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Zadania szkoły na I i II etapie edukacyjnym: 

1. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. 

2. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, 

porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem 

technologii informacyjno – komunikacyjnych we współpracy z nauczycielem 

bibliotekarzem przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru 

biblioteki. 

3. Edukacja medialna czyli wychowanie do właściwego odbioru i wykorzystania 

mediów. 

4. Edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych 

ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu. 
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§ 2 

Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

( Dz. U. Nr 95, poz.425 z dalszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. 

wprowadzającą reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami ) 

a w szczególności: 

1. W zakresie działalności dydaktycznej:        

a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 

oraz dalszego kierunku kształcenia. 

b) Działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez 

sportowych, olimpiad i konkursów. 

c) Zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu 

nauczania. 

d) Organizuje pomoc dydaktyczną dla uczniów mających trudności w nauce. 

e) Szkoła może wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych instytucji świadczących 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży (za pisemną zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów ) celem przeprowadzenia badań pedagogicznych lub psychologicznych. 

f) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub innej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

g) Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, zakwalifikowani przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia specjalnego, realizujący obowiązek szkolny                

w Szkole Podstawowej w Błoniu: 

1) realizują program szkoły specjalnej, 

2) oceniani są w sposób opisowy, 

h) Na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych instytucji świadczących 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

szkoła może organizować klasy terapeutyczne, integracyjne. Uczniowie tych klas realizują programy 

nauczania zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.   

i) Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

j) Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli posiadających niezbędne kwalifikacje wymagane do nauczania 

według odrębnych przepisów. 

k) Wewnątrzszkolne Ocenianie  Szkoły Podstawowej w Błoniu stanowi załącznik nr 1  do statutu. 

l) Uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii na życzenie 

rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 

m) Dopuszcza się organizację nauczania części zajęć edukacyjnych w grupach międzyklasowych                           

na tym samym etapie edukacyjnym, a także połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym  

i zajęć prowadzonych w klasie pierwszej. Co najmniej połowa zajęć o charakterze humanistycznym                          

i matematyczno – przyrodniczym powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym                    

i w klasach.  

 

 

 

§ 3. 

1.  W zakresie działalności wychowawczej: 

a) Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

b) Przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych i do działalności praktycznej. 
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c) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjających realizacji celów i zasad określonych w Programie 

Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Błoniu, który jest załącznikiem nr 2 do statutu szkoły. 

d) Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości. 

e) Kształtuje postawy patriotyczne, także w wymiarze lokalnym. 

f) Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

g) Sprzyja zachowaniom proekologicznym. 

h) Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości. 

i) Budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

j) Wdraża do dyscypliny i punktualności. 

k) Wyrabia właściwy stosunek do samego siebie i swoich poczynań w środowisku społecznym                            

i przyrodniczym. 

l) Kształtuje poczucie odpowiedzialności uczniów za własne życie i los państwa. 

§ 4 

1.  W zakresie działalności opiekuńczej: 

a)  Organizuje opiekę zdrowotną  i socjalną w miarę posiadanych środków i z pomocą innych instytucji         

( Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie ): 

- bezpłatne dożywianie, 

- pomoc materialną (dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych, stypendia szkolne), 

- pomoc rzeczową ( ubrania, przybory szkolne) 

- zwolnienie z opłat za ubezpieczenie. 

      b)  Ściśle respektuje obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. 

.     c)  Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych   

            pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel, któremu zajęcia zostały przydzielone. 

d) Udział ucznia w zawodach sportowych organizowanych przez macierzystą szkołę, inne szkoły, kluby 

sportowe itp. może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, 

- uczeń winien posiadać pisemną zgodę rodzica, która zawiera informację, iż nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

e) Opiekę w czasie wycieczek szkolnych sprawują: 

1) kierownik wycieczki i osoby współodpowiedzialne, 

2) ilość opiekunów zależy od liczby uczestników i trasy wycieczki. 

3) Szczegółowe przepisy organizacji imprez turystycznych określa regulamin wycieczek – 

załącznik nr 3a i 3b.  

 

f) Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor szkoły. 

 

W czasie przerw międzylekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele dyżurujący wg ustalonego planu dyżurów, 

w którym uwzględniono ilość kondygnacji, liczbę dzieci oraz możliwości kadrowe – załącznik nr 4. 

 

g) Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                       

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu „wychowawcą”. 

h) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi oddział            

przez cały tok nauczania: 

1) klasy I-III (trzy lata), 

2) klasy IV-VI (trzy lata). 

      i)    Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

i) Przy powierzeniu obowiązków wychowawcy poszczególnym nauczycielom dyrektor szkoły może 

korzystać z propozycji Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców uwzględniając możliwości organizacyjne 

szkoły. 
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j) Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym mają zapewnioną opiekę osoby dorosłej, 

zatrudnionej przez Urząd Gminy w Łęczycy. 

k) W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze              

i informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach. 

l) Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla uczniów klas I – III 

w czasie ferii letnich i zimowych. Sposób organizacji zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu                   

z organem prowadzącym, w zależności od potrzeb środowiska. 

 

 

 

§ 5 

1. Zadania dyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa  uczniom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 

a) Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne                  

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

b) Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 

c) Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Szczegółowe zasady określa 

Regulamin dyżurów nauczycieli podczas przerw w Szkole Podstawowej w Błoniu – załącznik nr 4. 

d) Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych. 

e) Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela ( wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, 

że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. 

f) W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup 

uczniów ( również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą. 

g) Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień                

i godzinę wyjścia ze szkoły. 

h) Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki. 

i) Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole ( u innego 

nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub 

nauczycielem bibliotekarzem. 

j) Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu 

rodziców. 

k) Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego 

się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.  

l) Jeśli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się podczas zajęć – niezwłocznie się je przerywa                            

i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

m) Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich                   

w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej                             

oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.  

n) W czasie zawodów sportowych, konkursów organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą 

pozostawać bez osób do tego upoważnionych. 

o) Ćwiczenia prowadzone są z zachowaniem metod i urządzeń  zapewniających pełne bezpieczeństwo 

ćwiczących. 

p) W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier                    

i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń              

i sprzętu sportowego. 

q) Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania 

ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 



 

7 

 

r) Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia  

i ewentualnie niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez         

i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać. 

s) Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu 

opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

 

§ 6 

1. Działalność eksperymentalna lub innowacyjna w szkole może by ć prowadzona według 

następujących zasad: 

a) eksperyment lub innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą 

szkołę lub jej część, wybrane klasy lub klasę, ewentualnie grupę, 

b) rozpoczęcie eksperymentu lub innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań 

innowacyjnych, 

c) eksperyment lub innowacja, wymagające przyznania dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

wybranych działań, 

d) uchwałę w sprawie wprowadzeniu eksperymentu lub innowacji w szkole podejmuje rada 

pedagogiczna, 

e) uchwała o wprowadzeniu eksperymentu lub innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej, pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego 

eksperymentu lub innowacji, zgodę organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 7 

1.  Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno -  pedagogicznej. 

2. Udzielanie pomocy psychologiczno -  pedagogicznej w szkole polega na: 

a) organizowaniu pomocy psychologiczno -  pedagogicznej, 

b) udzielaniu nauczycielom informacji dotyczących uczniów z problemami, zaburzeniami                            

i deficytami rozwojowymi, a także dostarczaniu wskazań do dalszej pracy z uczniem lub 

rodzicami, 

c) organizowaniu rozmów z rodzicami, 

d) stałym kontakcie z kuratorem sądowym lub społecznym rodziny, objętej taką formą opieki, 

e) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie, 

f) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

      3.Szkoła współdziała z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łęczycy, Sądem Rodzinnym 

i Nieletnich w Łęczycy oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną 

dzieciom i ich rodzicom. 

 

 

§ 8 

1. W Zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki szkoła współdziała z rodzicami i prawnymi 

opiekunami dziecka poprzez: 

a) zebrania informacyjne  
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- organizacyjne, informujące o treści wymagań edukacyjnych, dokumentach szkoły: WSO, 

statucie, programie wychowawczym, programie profilaktyki oraz o działaniach podejmowanych 

przez szkołę, 

- śródroczne i roczne, informujące o wynikach nauczania i zachowania orza proponowanych 

ocenach śródrocznych i rocznych, 

b) indywidualne rozmowy z rodzicami, 

c) spotkania okolicznościowe, w tym uroczystości szkolne i klasowe wynikające z kalendarza 

uroczystości szkolnych oraz zamieszczone w programach klasowych np.: wycieczki, rajdy, pikniki 

organizowane przez nauczycieli lub wspólnie z rodzicami, 

d) zajęcia otwarte 

- „Dzień otwartych drzwi” dla rodziców ( jeden raz w miesiącu – w każdy pierwszy czwartek 

miesiąca), 

- odczyty i prelekcje, 

- szkolenia i warsztaty, 

e) spotkania z Radą Rodziców, 

f) inne spotkania mające na celu: 

- wyrażanie opinii dotyczących ważnych szkolnych dokumentów, 

- wspólne podejmowanie decyzji w istotnych sprawach dotyczących nauczania, wychowania              

i opieki, 

- angażowanie rodziców w powstawanie i realizację programu wychowawczego i programów 

profilaktycznych, 

- przyjęcie propozycji współdziałania z rodzicami, 

- prezentacje umiejętności dzieci, 

- pozyskiwanie sponsorów. 

 

 

 

 

 

 Rozdział 3:ORGANY SZKOŁY 

 

§ 9 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

     2)                  Rada Pedagogiczna, 

     3)                  Rada Rodziców, 

     4)                  Samorząd Uczniowski. 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 

 

1.  Jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu prawa pracy, dla wszystkich pracowników zatrudnionych             

w szkole. 

2. Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników i uczniów szkoły. 

3. Reprezentuje szkołę wobec pracowników i uczniów szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

4. Kieruje działalnością Rady Pedagogicznej, jako jej przewodniczący, oraz realizacją jej uchwał. 

5. Organizuje działalność szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. 
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6. Zapewnia organizacyjne, materialne, techniczne i kadrowe warunki sprawnej i efektywnej realizacji zadań 

szkoły. 

7. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i uczniom szkoły. 

8. Sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w szkole. 

9. Dokonuje oceny pracy podległych pracowników szkoły. 

10. Dokonuje oceny stażu nauczycieli. 

11. Dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy i przydziału czynności służbowych wszystkim 

pracownikom szkoły. 

12. Organizuje kancelarię szkoły, składnicę akt. 

13. Kieruje bieżącą działalnością szkoły. 

14. Realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń wyższych przełożonych dyrektora szkoły. 

15. Opiniuje powołanie nauczycieli i wychowawców na stanowiska kierownicze w szkole: tryb powołania na te 

stanowiska określają odrębne przepisy. 

16. Zatrudnia, zwalnia oraz dokonuje zmian w stosunku pracy nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników na warunkach określonych w przepisach szczegółowych. 

17. Powołuje nauczycieli na: 

a) stanowiska kierownicze szkoły 

b) wychowawców klas, 

c) opiekunów stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych, 

d) przewodniczących Zespołów Przedmiotowych i Zespołu Wychowawczego, 

e) opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

f) rzecznika praw ucznia 

18. Może wstrzymać realizację uchwały Rady Pedagogicznej jeżeli jest sprzeczna z przepisami prawa i o swojej 

decyzji powiadomić organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

19. Przyznaje pracownikom nagrody i wyróżnienia oraz premie pieniężne. 

20. Wymierza kary porządkowe nauczycielom, wychowawcom i innych pracownikom szkoły stosownie                  

do postanowień kodeksu pracy. 

21. Dysponuje składnikami majątkowymi i funduszami szkoły w granicach przewidzianych przepisami 

szczegółowymi. 

22. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę osobie wyłonionej w drodze konkursu 

przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres 5 lat. 

23. Po upływie 5 lat organ prowadzący szkołę, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres 5 lat. 

24. W przypadku istnienia co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

25. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

26.Powierzenia i odwołania tego stanowiska dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

27. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

28. Organizuje spotkania rodziców z wychowawcami klas w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy   

wychowawcze nie mniej niż dwa razy w semestrze. 

29. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia15 czerwca, zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

30. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego 
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ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. Dopuszczone do użytku w szkole programy 

wychowania przedszkolnego i programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów 

wychowania przedszkolnego, i szkolny zestaw programów nauczania. 

31. Dyrektor może, ale nie musi zasięgać opinii rady rodziców w sprawie programów i podręczników. 

32. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły. 

33. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, 

stowarzyszeń       i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki po uprzednim uzgodnieniu 

warunków tej działalności i uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. 

 

34. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową z afazję, z niepełno 

sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego 

języka obcego. 

35. W przypadku ucznia o którym mowa w punkcie 34. Posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

36. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

37. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii  informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony                          

w tej opinii. 

38. Jeżeli okres zwolnienia ucznia zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, lub 

technologii  informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

39. Dyrektor szkoły może tworzyć spośród nauczycieli i specjalistów zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. 

 

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA: 

 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady 

pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego 

za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,                

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza                      

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły                    

lub placówki. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:  
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przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 1/3 członków Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny                         

za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą: 

a) zatwierdzenie planów pracy szkoły,  

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

f) podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty, 

h) uchwalanie i nowelizowanie regulaminów, programu wychowawczego szkoły i programów profilaktyki  

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

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

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

      wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych                         

i opiekuńczych, 

e) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,                               

o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata, 

f) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, 

g) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk, 

h) wniosek o indywidualny program lub tok nauki, 

i) dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin będących w dyspozycji dyrektora, 

j) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje. 

7. Dyrektor szkoły może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. 

8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego szkoły. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

11. Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania                       

oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio 

szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników biorąc pod uwagę 

możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również przystosowanie dydaktyczne                          

i językowe podręcznika do możliwości uczniów, wysoką jakość wykonania podręcznika 

umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. 

12. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez  

trzy lata szkolne i składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu 

kształcenia z danych zajęć edukacyjnych. 

W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady 

Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub 

szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w 

trakcie roku szkolnego. 
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13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który stanowi załącznik nr 5 do statutu szkoły. 

14. Rada pedagogiczna opiniuje przedstawione dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej. 

15. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

16. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w 

ciągu roku szkolnego. 

17. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej               

(na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych                    

w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem – ocena naganna zachowania i warunkowa promocja. 

18. w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy             

I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz                  

w ciągu jednego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo 

wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,                

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane 

w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym). 

 

 

 

RADA RODZICÓW 

 

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

1. Zasady wyboru rady rodziców określa Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

a) W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

b) W wyborach, o których mowa w punkcie 1.a jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic. 

c) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

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

ze statutem szkoły i określa w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych                             

oraz przedstawicieli tych rad do rady rodziców szkoły. 

3. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców 

współdziałającym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 

władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami. 

4. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze                     

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków                    

oraz sposób ich rozliczania określa regulamin. 

5. Do uprawnień i obowiązków rady rodziców należy: 
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a)  pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

b) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, 

c) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole, 

d) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym                 

i społecznym działającym w szkole, 

e) występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych                      

i przedmiotów nadobowiązkowych, 

f) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy 

stopień awansu zawodowego, 

g) występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy 

nauczyciela, 

h) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły, 

i) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczna programów działania szkoły                         

w zakresie wychowania oraz profilaktyki, 

j) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia                            

lub wychowania,  

k) opiniowanie projektu planu finansowego składanego  przez dyrektora szkoły, 

l) występowanie z wnioskami i opiniami w sprawie pracy szkoły do dyrektora szkoły, 

rady pedagogicznej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

m) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia                       

lub wychowania szkoły lub placówki. 

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego, 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

7. Rada Rodziców opiniuje przedstawione dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej. 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 

 

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. 

Samorząd wybiera ze swojego grona organy wykonawcze samorządu. 

Zasady wybierania tych organów oraz  ich funkcjonowanie, zakres działania i zadania określa regulamin 

samorządu uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły i stanowi załącznik nr 7                 

do statutu szkoły. 

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów szkoły wobec dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły i realizacji praw 

uczniowskich. 

Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą sprawy: 

a) przedstawienie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoich uwag i wniosków dotyczących 

funkcjonowania szkoły i realizacji praw uczniowskich, 
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b) kształcenie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania problemów własnych              

i stwarzania warunków do wyzwalania aktywności społecznej uczniów: organizowanie uczniów do jak 

najlepszego wypełniania obowiązków uczniowskich w szkole, 

c) przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły, a wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

d) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących uczniów, udział w formułowaniu przepisów wewnętrznych 

szkoły regulujących życie społeczności uczniowskiej, 

e) wydawanie opinii o programach nauczania, WSO, kryteriach oceniania zachowania, skreślenia z listy 

uczniów, pracy nauczyciela, 

f) przedstawianie dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej uwag i wniosków dotyczących oceniania 

wiedzy i zachowania uczniów, ich jawności i uzasadnienia, 

g) organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej i rozrywkowej w uzgodnieniu                             

z dyrektorem szkoły, 

h) redagowanie i wydawanie własnej gazetki szkolnej, 

i) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

j) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw uczniowskich. 

 

§ 10 

1.  Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski współpracują ze sobą we wszystkich                 

     sprawach dotyczących szkoły. 

2.  Spośród wszystkich nauczycieli Rada Pedagogiczna S. P. w Błoniu  wybiera reprezentanta, który uczestniczy 

w    obradach  Rady Rodziców służąc im pomocą, informacją, i przekazując Radzie Pedagogicznej wnioski 

Rady Rodziców. 

3.   Nauczyciel sprawujący opiekę nad Samorządem Uczniowskim spełnia podobną funkcję w stosunku                   

do  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

4.   Wszystkie spory między w/w organami szkoły rozstrzygane będą w następujący sposób:   

a) pomiędzy Dyrektorem i Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący szkołę, 

b) pomiędzy Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna                          

w porozumieniu z Radą Rodziców, 

c) między Dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzyga organ nadzorujący w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną, 

d) pomiędzy Rada Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor                             

w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Ucznia, 

e) pomiędzy Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor. 

 

Rozdział 4: ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 11 

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

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu 

nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 

przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych 

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

1) Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć planujący pracę nauczycieli i uczniów w ciągu całego tygodnia. 
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2) Rok szkolny dzieli się na dwa okresy kończone klasyfikacją uczniów. Klasyfikacja na koniec drugiego 

okresu stanowi podstawę podjęcia decyzji o promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej                  

lub pozostawienie w tej samej klasie na drugi rok.  

 

 

§ 12 

 1. Uczniem szkoły jest każde dziecko w wieku obowiązku szkolnego, zamieszkujące w obwodzie szkolnym  

lub poza nim, które nie ukończyło szkoły podstawowej i jest wpisane do księgi uczniów na mocy decyzji 

dyrektora szkoły. 

2.  Podstawą wpisania dziecka do księgi uczniów jest decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły, do klasy 

I  na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka. 

3.W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem 

szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. 

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć do 

szkoły dziecko sześcioletnie, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było 

objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie 

stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.                                                                                                 

4.   Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna . 

 

5 W szczególnie w uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno - pedagogicznej kurator oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, 

które ukończyło 15 lat. 

6. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno - 

pedagogiczną rozpoczęcie spełniania  obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego             

w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

 

 

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora, uczeń może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty 

do innej szkoły. 

 

§ 13 

 

1.  Uczniowie dla realizacji swych zadań są podzieleni na zespoły zwane klasami. Ich liczebność nie powinna  

      przekroczyć 26 osób, w klasach terapeutycznych od 10 do 15 uczniów, w klasach integracyjnych od 15               

do 20 uczniów w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

2.  W szczególnych przypadkach liczba uczniów w oddziale może być większa niż 26. 

3.  Oddział można podzielić na grupy na zajęciach w  języków obcych i informatyki jeżeli klasa liczy        

     powyżej 24 uczniów. 

4.  W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podział na grupy na poszczególne zajęcia dokonuje 

się za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 14 

 

1.  Podstawową formą zajęć szkolnych jest lekcja. Zajęcia lekcyjne odbywają się w zespołach klasowych.   

Zespół klasowy składa się z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się przedmiotów lub bloków 

przedmiotowych określonych w planie i programie nauczania danej klasy. 
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2. Lekcje odbywają się w pomieszczeniach szkolnych zwanych „klasami”, w pracowniach przedmiotowych                    

i innych pomieszczeniach szkolnych przystosowanych do nauki szkolnych. 

3.  Nauka w szkole rozpoczyna się  o godzinie 8:00 rano. Dla klas IV-VI godziny lekcyjne trwają po 45 min., 

przerwy między lekcjami po 10 min., z tym, że po trzeciej godzinie lekcyjnej przerwa między lekcyjna trwa 

15 min. Dla klas I-III o długości zajęć i przerwach między lekcyjnych decydują wychowawcy klas. 

4. Na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, oddział klasowy może być 

podzielony na grupy. 

§ 15 

 

1. Dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów w szkole organizowane są  w miarę posiadanych środków 

różne formy zajęć pozalekcyjnych. Są to : koła przedmiotowe, koła zainteresowań, SKS. Liczba uczestników 

tych kół  może wynosić 8 - 15. 

2. Dla wyrównania braków powstałych w toku nauczania w szkole organizuje się zajęcia wyrównawcze, zajęcia 

reedukacyjne oraz inne zajęcia specjalistyczne. 

 

§ 16 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej pozostać pod opieką szkoły działa świetlica, która ma na celu: 

    a)    Zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej. 

b) Udzielenie uczniom słabszym pomocy w nauce. 

c) Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej. 

d) Zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji. 

e) W szczególności do zadań świetlicy należą: 

1) organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem 

materiału programowego, 

2) stwarzanie warunków do nauki, do wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej                               

i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, 

3) przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze, organizowanie rozrywki indywidualnej 

i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

4) kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania poprawy 

zdrowia oraz zasad kultury zdrowotnej, 

5) organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego wychowanków w szczególności organizowanie 

zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków, 

6) grupa wychowawcza w świetlicy  nie powinna przekroczyć 25 uczniów. 

7) Godzina pracy świetlicy trwa 60 minut. 

f) Szczegółowe zadania świetlicy zawiera regulamin – załącznik nr 8. 

 

§ 17 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła 

posiada stołówkę. 

2. Szczegółowy plan pracy stołówki określa regulamin – załącznik nr 9. 

 

§ 18 

 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną zaspakajającą potrzeby czytelnicze uczniów               

i nauczycieli, a także rodziców. 

2. Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje i udostępnia swój księgozbiór uczniom i nauczycielom, a także 

rodzicom. 
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3. Działalność biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel bibliotekarz.  

4. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza w szczególności należy: 

a) stałe zaopatrywanie księgozbioru bibliotecznego w nowe pozycje wydawnicze,  

b) opracowanie i udostępnienie księgozbioru użytkownikom szkoły, 

c) współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w realizacji programu nauczania                        

i doskonalenia zawodowego, 

d) organizowanie i programowanie czytelnictwa książek i czasopism wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

e) organizowanie i prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, 

f) udzielanie nauczycielom pomocy w zakresie wzbogacania języka ojczystego uczniów                                    

oraz we wdrażaniu do umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, 

g) przyczynianie się do przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły               

i środowiska lokalnego, 

h) organizowanie aktywu bibliotecznego spośród uczniów starszych klas szkoły dla zapoznania ich                     

z zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej, pomocy przy wypożyczaniu książek dla uczniów, 

przyjmowaniu zwrotów, ustawianiu na półkach, a także pomocy w konserwacji księgozbiorów, 

i) rozbudzanie, rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez organizację: 

-  konkursów tematycznych, 

 -  konkursów czytelniczych, 

 -  konkursów recytatorskich, 

 -  wystaw i gazetek tematycznych, 

 -  spotkań z ciekawymi ludźmi naszego regionu, województwa, kraju, 

 -  wyszukiwanie nowości wydawniczych. 

h)    Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji w wymiarze 5 godzin tygodniowo. 

i) Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin – załącznik nr 10. 

 

 

§ 19 

1.  Dla realizacji celów swej działalności szkoła posiada: 

a) klasopracownie, 

b) klasy,  

c) pracownię komputerową, 

d) świetlicę, 

e) bibliotekę,  

f) gabinet dyrektora, 

g) pokój nauczycielski, 

h) gabinet pielęgniarki szkolnej, 

i) sekretariat, 

j) archiwum, 

k) szatnię, 

l) stołówkę szkolną, 

m) boisko szkolne. 

 

Rozdział 5: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 20 

1. Nauczyciele: 

a) realizują zadania wynikające z postanowień konstytucji RP, powszechnej deklaracji praw człowieka,              

z postanowień art.6 ust.1 ustawy – Karta Nauczyciela, 
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b) przedstawiają dyrektorowi przed nawiązaniem stosunku pracy informację z Krajowego Rejestru 

Karnego, 

c) kierują całokształtem poczynań uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności i ponoszą 

odpowiedzialność za jakość i wyniki swej pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

d) dbają o rozwój fizyczny i umysłowy uczniów, w szczególności zaś o ich życie, zdrowie                                     

i bezpieczeństwo, chronią przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami 

patologii społecznej wdrażając specjalistyczne programy oraz ściśle współpracując z wszystkimi 

wspomagającymi instytucjami. Programy te stanowią załączniki do statutu – załącznik nr 2 i nr 11. 

e) dokonują rozpoznania aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży, a także ich uzdolnień i zainteresowań                 

i stwarzają warunki do ich zaspakajania, 

f) rzetelnie przygotowują się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w kontaktach z uczniami sprzyjają 

rozbudzaniu i wyzwalaniu aktywności poznawczej w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, 

g) często i systematycznie oraz sprawiedliwie, na podstawie jasnych i czytelnych kryteriów ocen, oceniają 

wiedzę i umiejętności uczniów będące podstawą klasyfikacji i promowania, 

h) utrzymują stałe i systematyczne kontakty z rodzicami bądź prawnymi opiekunami uczniów w celu 

informowania ich o postępach ich dzieci w nauce oraz w celu zdobywania i przekazywania innych 

informacji o uczniach. W celu utrzymywania stałych kontaktów z rodzicami, nauczyciele organizują: 

- zebrania ogólne nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, 

- spotkania okresowe jeden raz w miesiące (dyżury pedagogiczne), 

- spotkania śródroczne i roczne, 

- informują rodziców o przewidywanych dla ucznia okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych 

w formie pisemnej na trzy tygodnie wcześniej – załącznik nr 12. 

i) Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

j)  Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole 

zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. 

k) Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania. Zaproponowany przez nauczyciela program powinien być dostosowany do potrzeb                           

i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

l) Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

m) Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza w szkole dyrektor 

szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

n) Nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym 

naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

 

 

§ 21 

1) Na terenie szkoły działają następujące zespoły przedmiotowe:  

a) nauczania zintegrowanego – obejmujących nauczycieli nauczania zintegrowanego, 

b) przedmiotów ogólnokształcących – obejmujących nauczycieli uczących w klasach IV – 

VI. 

2)  

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu 

przedmiotowego. 

3) Zadaniami zespołu przedmiotowego są:   
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a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 

korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 

programu nauczania, opracowanie i modyfikowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,  

b) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego                   

dla początkujących nauczycieli,  

c) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów 

nauczania, 

d) opracowanie metod badania wyników nauczania, 

e) wyposażenie pracowni przedmiotowych, 

f) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku  

w szkole. 

 

4) Na terenie szkoły działa zespół wychowawczy w składzie: 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b) wychowawca klasy „0”, 

c) nauczyciel reprezentujący klasy I-III, 

 

 

d) nauczyciel reprezentujący klasy IV- VI, 

e) nauczyciel świetlicy. 

5) Zadaniami zespołu wychowawczego są: 

a) opracowywanie i przedkładanie Radzie Pedagogicznej programu wychowawczego szkoły, 

b) opracowywanie i przedkładanie Radzie Pedagogicznej kryteriów ocen zachowania uczniów, 

c) rozstrzyganie konfliktów wychowawczych, 

d) kwalifikowanie i udzielanie pomocy socjalnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, 

e) kwalifikowanie uczniów do bezpłatnego wypoczynku zimowego lub letniego. 

6) Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu 

przedmiotowego na okres dwóch lat. 

7) Na terenie szkoły działają zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, do których 

należy: 

a) ustalenie zestawów programu nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz jego zmiany                 

z uwzględnieniem programów do kształcenia przedmiotów w zakresie rozszerzonym, 

b) analiza wybranych podręczników przez nauczycieli, 

c) analiza wyników wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów, 

d) analiza wyników klasyfikowania i promowania uczniów,  

e) analiza dostosowania wymagań edukacyjnych, 

f) analiza zaleceń, orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych,  

g) analiza realizacji podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych. 

 

§ 22 

 

1. Wychowawcy 

Każdy zespół klasowy uczniów ma swojego opiekuna ustalonego przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli 

pracujących w szkole, zwanego „wychowawcą klasy”. 

Do najważniejszych zadań wychowawcy klasy należą: 

a) Dobra znajomość zespołu klasowego, a także poszczególnych uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań, 

sytuacji wychowawczej w rodzinie, warunków bytu.  
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b) Organizowanie opieki wychowawczej i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudniejszej 

sytuacji życiowej. 

c) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, szczególnie w zakresie koordynacji ilości                        

i jakości prac domowych, terminów repetycji i prac kontrolnych dla równomiernego obciążenia uczniów 

nauką w ciągu całego tygodnia. 

d) Organizowanie opieki dydaktycznej i pomocy dla uczniów mających trudności w nauce w celu 

uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach. 

 

§23 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 

1. Zadania nauczycieli w związku z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole prowadzą 

działania pedagogiczne mające na celu: 

a) Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie 

sposobów ich zaspokajania, w tym: w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną 

analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

b) Rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych 

oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

c) Prowadzenie obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się – w stosunku do nauczycieli I – III. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana i organizowana uczniom, którzy 

uczęszczają do oddziału przedszkolnego, szkoły, ich rodzicom i nauczycielom. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu                               

i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, które wynikają  

w szczególności: 

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego,  kontaktami środowiskowymi, 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą 
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4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega  

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w: 

 

- rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, 

- rozwiązywaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności  pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor, udziela się jej uczniom,                     

ich rodzicom oraz nauczycielom, pomocy tej udzielają: 

- nauczyciele, 

- wychowawcy grup wychowawczych, 

- specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,                       

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zwani 

„specjalistami”. 

 

6. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom: 

1) klasy terapeutyczne - organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone 

zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu do ich specyficznych potrzeb 

edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. 

 

a) Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych. 

b) Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć 

edukacyjnych. 

c) Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej 

szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji                                 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych  edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

d) Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15. 

e) Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. 

f) Do klas terapeutycznych za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych 

środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem warunków 

odległości drogi dziecka z domu do szkoły. 

g) Objęcia uczniów nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

2)zajęcia rozwijające uzdolnienia - organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi     

do 8. 

3)zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - organizuje się dla uczniów mających trudności  

w nauce,             w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 8. 

4)zajęcia specjalistyczne:  

a) korekcyjno –kompensacyjne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami                                 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 5. 
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b) logopedyczne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć 

wynosi do 4. 

c) socjoterapeutyczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym – organizuje się                        

dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10. 

 

5)porady i konsultacje.  

7.  Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa               

45 min., a godzina zajęć specjalistycznych – 60 min. 

 

8. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – 

wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu: 

- zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego  

lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną 

formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie                   

dla rodzaju prowadzonych zajęć. 

10. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej rodzicom uczniów                                

i nauczycielom w przedszkolu, szkole i placówce: 

- porady, 

- konsultacje, 

- warsztaty, 

- szkolenia. 

11. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w przedszkolu, szkole prowadzą działania 

pedagogiczne mające na celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych                                

oraz zaplanowanie sposobów ich zaspakajania, w tym: 

a) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości 

dziecka  

do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

b) w klasach I – III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające               

na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu 

się. 

 

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

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań              

i uzdolnień uczniów. 

12. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

- ucznia, 

- rodziców ucznia, 
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  nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego 

zajęcia  

z uczniem, 

- poradni  psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

- asystenta edukacji romskiej, 

 -pomocy nauczyciela. 

13. Zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniowi przedszkola, szkoły, placówki składa się z nauczycieli                             

oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. 

a) Zespół tworzy dyrektor niezwłocznie po: 

- otrzymaniu orzeczenia lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej                            

lub przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 

b) Zespół ma wyznaczonego przez dyrektora koordynatora, jedna osoba może koordynować 

pracę kilku zespołów. 

 

14.  Zespół wykonuje następujące zadania: 

a) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej                

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne,  

w tym szczególne uzdolnienia, 

b) określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych                          

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, także z uwzględnieniem 

zaleceń zawartych  w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

c) przekazuje dyrektorowi zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

d) zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz przedstawia  

ją dyrektorowi po każdym spotkaniu, 

e) opracowuje dla ucznia plan działań wspierających, 

f) dokonuje wielopoziomowej oceny efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

g) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

h) odbywa spotkania, zgodnie z poniższym opisem. 

 

15. Spotkania zespołu: 

a) Odbywają się w miarę potrzeb. 

b) Spotkania zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu. 

c) W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice, których o terminie spotkania zespołu 

informuje dyrektor.  

d) W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

- na wniosek dyrektora przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym 

poradni specjalistycznej, 
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- na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, logopeda                   

lub inny specjalista. 

e) Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu zespołu. 

f) Terminy spotkań zespołu i podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach 

zespołu znajdują się w karcie indywidualnych potrzeb ucznia. 

  

16. Zadania dyrektora przedszkola, szkoły: 

a) Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

b) Tworzy zespół, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno –

pedagogicznej uczniowi. 

c) Wyznacza koordynatora prac zespołu lub zespołów. 

d) Na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, w tym z art. 42 KN. 

e) Informuje na piśmie rodziców lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, 

sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, niezwłocznie                         

po ustaleniu. 

f) W/w ustalenia wpisuje do karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz umieszcza datę                      

i podpis. 

g) Informuje rodziców o terminie spotkania zespołu. 

h) Wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawicieli poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

i) Przyjmuje przedstawioną przez zespół kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym 

spotkaniu zespołu. 

j) Decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek 

rodziców, pełnoletniego ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze lub zajęcia terapeutyczne, wychowawcy klasy terapeutycznej. 

17. Czynności koordynatora zespołu: 

a) Zwołuje spotkanie zespołu, podając cel spotkania. 

b) Prowadzi spotkanie. 

c) Kieruje pracami zespołu. 

d) Przedstawia dyrektorowi zalecane przez zespół formy, sposoby i okres udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej wypracowane przez zespół. 

e) Dba o wypełnienie karty indywidualnych potrzeb ucznia, w tym po spotkaniu o podpisy 

osób, które wzięły w nim udział. 

f) Przedstawia dyrektorowi kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym spotkaniu. 

g) Pobiera i oddaje kartę z indywidualnej teczki ucznia objętego pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną. 

h) Poucza osoby biorące udział w spotkaniu zespołu o obowiązku nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu zespołu. 
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i) Nawiązuje kontakty z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                            

i młodzieży – ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań 

wspierających dla ucznia (ustala czas, miejsce zajęć, ilość osób w grupie...). 

18. Etapy działań przedszkola, szkoły związane z udzielaniem uczniowi pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej:  

1) Powołanie przez dyrektora zespołu do planowania i koordynowania udzielania   pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniowi niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia                   

lub opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej, lub przekazaniu przez nauczyciela 

lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną. 

2)  Wyznaczenie przez dyrektora osoby koordynującej pracę zespołu. 

3)   Spotkanie zespołu w celu założenia karty indywidualnych potrzeb ucznia i ustalenia 

zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określenia 

zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, które są częścią karty. 

4)   Przekazanie dyrektorowi w/w zaleceń. 

5)Ustalenie prze dyrektora formy, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, w tym z art. 42 KN. 

6) Niezwłoczna informacja pisemna dyrektora do rodziców lub pełnoletniego ucznia                       

o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniowi  oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą 

realizowane. 

8) Opracowanie przez zespół planu działań wspierających dla ucznia na podstawie w/w 

ustaleń dyrektora; zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny 

plan działań wspierających dla tych uczniów. 

9) Prowadzenie przez zespół karty indywidualnych potrzeb ucznia. 

10) Spotkania zespołu ze zwróceniem uwagi na spotkania dotyczące oceny efektywności 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi. 

11) Przedstawianie karty indywidualnych potrzeb ucznia dyrektorowi po każdym  spotkaniu. 

12) Dołączenie karty do indywidualnej teczki ucznia objętego pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną. 

13) Wydanie oryginału karty rodzicowi ucznia lub pełnoletniemu uczniowi po ukończeniu 

przedszkola/szkoły lub po przejściu ucznia do innego przedszkola/szkoły w dokumentacji 

pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia dyrektor przekazuje 

kopię karty do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń został przyjęty.  

19. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe                          

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających 

dla tych uczniów. 

a) Zespół tworzą nauczyciele uczący ucznia w danym oddziale i specjaliści, którzy prowadzą                      

z uczniem zajęcia. 



 

26 

 

b) W skład zespołu może wchodzić dowolna ilość nauczycieli i specjalistów, decyduje o tym 

dyrektor. 

c) Dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno- pedagogicznej dyrektor 

tworzy oddzielny zespół, każdy uczeń ma „swój” zespół.  

d) Może się okazać, że jeden nauczyciel będzie pracował w kilku zespołach, decyduje                        

o tym dyrektor. 

e) Może się okazać, że nauczyciel nie zostanie powołany do żadnego zespołu, decyduje                    

o tym dyrektor. 

f) Koordynatorem  zespołu może zostać wychowawca klasy, pedagog, psycholog, 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 

g) Jeden koordynator może koordynować pracę kilku zespołów. 

 

 

 

 

Rozdział 6: PERSONEL POMOCNICZY – PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

 

§ 24 

1.  Funkcję pomocniczą w szkole spełniają pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługowi. 

2.  Pracowników tych zatrudnia dyrektor szkoły na zasadach przewidzianych w powszechnym prawie pracy. 

3.  Pracownicy ci realizują zadania na podstawie indywidualnych zakresów zadań i odpowiedzialności 

ustalonych przez dyrektora szkoły. 

4.  Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły zgodnie z kodeksem pracy. 

 

Rozdział 7: UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 25 

 

1. Zasady rekrutacji uczniów. 

    a) Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

    b) Do Szkoły Podstawowej w Błoniu przyjmuje się: 

         1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

         2) na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

 

 

 

§ 26 

1. Prawa ucznia 

 

a) Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami 

higieny pracy umysłowej. 

b) Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny. 

c) Uczeń ma prawo do zaznajomienia się z programem nauczania przedmiotu, zakresem 

wymagań, stosowanymi przez nauczycieli sposobami kontroli wiadomości i umiejętności. 

d) Uczeń, w przypadku trudności w nauce, ma prawo otrzymać dodatkową pomoc ze strony 

kolegów i nauczycieli, odpowiednie działania podejmuje wychowawca klasy na prośbę 

ucznia bądź z własnej inicjatywy w porozumieniu z uczniem. 



 

27 

 

e) Uczeń ma możliwość odwołania się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny 

zachowania (szczegółowe postanowienia w zakresie oceniania, klasyfikowania                              

i promowania uczniów zawarte są w Regulaminie -  Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

Przedmiotowy System Oceniania i właściwym Rozporządzeniu MEN). 

f) Uczeń ma prawo do prawidłowej opieki wychowawczej oraz życzliwego i podmiotowego 

traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

g) Uczeń ma prawo do godnych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo              

i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. 

h) Uczeń, o ile nie narusza to dobra innych osób i nie uwłacza ich godności osobistej,  

ma prawo do: 

 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

  swobody wyrażania opinii dotyczących życia szkolnego, 

 swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych. 

i)  Uczeń ma prawo podejmować działalność samorządową oraz zrzeszać się w organizacjach 

działających w szkole. 

j) Uczeń ma prawo brać udział w imprezach, obozach i wycieczkach organizowanych przez 

Szkołę, Samorząd Uczniowski lub organizacje działające na terenie szkoły                                    

z uwzględnieniem ograniczeń ustalonych przez organizatora. 

k) Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę w zawodach sportowych, turniejach, konkursach, 

itp. imprezach, po spełnieniu każdorazowo określonych wymagań. 

l)  Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej, której zakres, organizację i formy określają 

odrębne przepisy. 

m)  Uczeń ma prawo korzystać z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

n) Uczeń ma prawo korzystać z pomieszczeń szkolnych i pomocy dydaktycznych                            

z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z organizacji pracy Szkoły oraz regulaminów 

tych pracowni. 

o) Uczeń ma prawo z każdym problemem zwracać się o pomoc do nauczycieli, dyrektora 

szkoły.  

 

 

 

 

Naruszenie praw ucznia, tryb składania i rozpatrywania skarg. 

a) W przypadku naruszenia praw wynikających ze Statutu Szkoły Podstawowej w Błoniu                    

i Konwencji Praw Dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem 

przewodniczącego klasy złożyć skargę:  

 w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia do wychowawcy klasy, rzecznika 

praw ucznia, 

  w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły                           

do wychowawcy klasy, rzecznika praw ucznia, 

 w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela do wychowawcy klasy, rzecznika 

praw ucznia, 

  w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły, 

rzecznika praw ucznia. 

b) Wszystkie skargi należy rozpatrywać i rozstrzygać w pierwszej kolejności na drodze 

mediacji. 
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c) Obowiązek dokumentowania rozpatrywanych skarg spoczywa odpowiednio                         

na wychowawcy. 

d) Uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły, jeśli uważa sposób rozpatrzenia 

skargi za niezadowalający. 

e) W przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze Statutu Szkoły i Konwencji     

o Prawach Dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem przewodniczącego 

klasy złożyć skargę do dyrektora szkoły, rzecznika praw ucznia. 

f) Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi. 

g) Postępowanie wyjaśniające powinno zostać zakończone w terminie do 7 dni od daty 

złożenia skargi. 

h) Dyrektor szkoły informuje ucznia o wynikach postępowania wyjaśniającego. 

i) Dyrektor szkoły dokumentuje postępowanie w w/w kwestiach. 

 

2. Obowiązki ucznia 

a) Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły 

oraz wszelkich regulacji prawnych dotyczących organizacji szkoły.  

b)  Obowiązkiem ucznia jest aktywne współuczestniczenie wraz z nauczycielami              

w realizacji statutowych celów i zadań szkoły w procesie działalności lekcyjnej, 

pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współdziałaniu z organami i organizacjami 

                    szkolnymi. W szczególności należy: 

  przychodzić na zajęcia lekcyjne systematycznie, punktualnie i zgodnie z rozkładem 

lekcji oraz aktywnie uczestniczyć w tych zajęciach, 

  przebywać na terenie szkoły w czasie planowanych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych oraz w czasie przerw między zajęciami, 

  mieć zawsze przy sobie aktualną legitymację szkolną i okazywać ją na życzenie osób 

do tego uprawnionych, a na terenie szkoły nosić przypięty do ubrania w widocznym 

miejscu identyfikator; uczeń, który zgubił lub zniszczył identyfikator ma obowiązek 

niezwłocznego zaopatrzenia się w nowy, 

  na każdą lekcję czekać na nauczyciela lub jego zastępcę przed salą przewidzianą                   

w planie, a w razie braku zastępstwa powiadomić o tym fakcie dyrekcję, 

  w razie konieczności opuszczenia zajęć szkolnych poinformować o tym wychowawcę, 

innego nauczyciela lub dyrektora (pod nieobecność wychowawcy), przedstawiając 

stosowny dokument, 

c)  dbać o stosowny strój i wygląd zewnętrzny, w związku z czym: 

 w dni uroczystości szkolnych i reprezentując szkołę na zewnątrz, należy 

nosić strój galowy – biała bluzka (biała   koszula), ciemna spódnica 

(ciemne spodnie) lub garnitur, 

 w pozostałe dni należy nosić ubrania schludnie i estetyczne, przy czym 

strój szkolny nie może być kontrowersyjny i wyzywający, 

 dozwolone jest noszenie skromnej biżuterii, za którą Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności, 

 uczniowie powinni mieć zadbane fryzury, zgodne z estetyką.  
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Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

 

a) zabrania się korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas trwania zajęć lekcyjnych (powinny być wyłączone); ich używanie dozwolone jest 

wyłącznie poza zajęciami edukacyjnymi, tj. podczas przerwy oraz przed i po lekcjach, 

b) nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej lub fotografowanej, 

c) naruszenie przez ucznia punktów a i b skutkuje zatrzymaniem urządzenia elektronicznego 

w depozycie u dyrektora szkoły; do odbioru urządzenia uprawniony jest rodzic (prawny 

opiekun) ucznia za pisemnym potwierdzeniem, 

d) Szkoła nie bierze odpowiedzialności za posiadany przez ucznia sprzęt elektroniczny. 

Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy                            

lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji. 

 

3. Dbałość o ład i porządek oraz kulturę.  

 

a) Obowiązkiem ucznia jest przejawianie troski o wspólne dobro, utrzymanie porządku         

i czystości na terenie szkoły, a w szczególności przestrzeganie następujących zasad: 

 przebywanie na terenie budynków szkolnych dopuszczone jest wyłącznie w ustalonym                 

przez dyrektora obuwiu   zastępczym, 

 odzież należy przechowywać w szatni ogólnoszkolnej, 

  w przypadku zauważenia nieprawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, 

wodno-kanalizacyjnej,   należy niezwłocznie zgłosić powyższe fakty pracownikowi szkoły, 

 zabronione są wszelkie działania wpływające niekorzystnie na stan czystości obiektów 

szkolnych oraz takie, które mogą przyczynić się do uszkodzenia lub zniszczenia elementów 

majątku szkoły, 

 uczeń ma obowiązek naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody, przy czym uczeń, 

któremu udowodniono, że w wyniku jego działania powstały straty materialne w majątku 

Szkoły, pokrywa w całości wartość tych strat wycenioną przez administrację szkoły                        

w terminie uzgodnionym z jego rodzicami lub opiekunami, 

 dyżurni klasowi mają obowiązek przygotowania pomocy naukowych i sali lekcyjnej do zajęć 

zgodnie z poleceniem  nauczyciela; każdy oddział kończący zajęcia w danej sali lekcyjnej,  

czy pracowni musi zostawić po sobie ład i porządek. 

b) Obowiązkiem ucznia jest ponoszenie odpowiedzialności za życie i zdrowie własne                    

oraz kolegów, w tym przestrzeganie zakazów: 

 spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających oraz palenia tytoniu, 

 podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do powstania 

sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia   własnego i innych osób. 

c)  Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu                    

do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły w tym: 

 wykonywanie poleceń pracowników szkoły, o ile nie są one sprzeczne                        

ze Statutem Szkoły i nie naruszają godności osobistej, 

  przestrzeganie zasad kultury języka, przeciwstawianie się przejawom brutalności 

i wulgarności, 

  poszanowanie poglądów, przekonań i godności osobistej drugiego człowieka  

oraz nie komentowanie stosunków osobistych i rodzinnych. 
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d)  Obowiązkiem ucznia jest postępowanie zgodne z ogólnie rozumianym dobrem 

społeczności szkolnej, troska o dobre imię szkoły i współtworzenie jej autorytetu. 

 

 

4. Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

 

a) Podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia są: 

 zwolnienia lekarskie, 

  zaświadczenia z urzędów ze wskazaniem imienia i nazwiska ucznia oraz przyczyny 

nieobecności, 

  pisemne zwolnienia rodziców. 

b) szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności: 

 uczeń ma obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia edukacyjne, 

 nieobecności uczniów usprawiedliwiają rodzice (prawni opiekunowie), 

 w przypadku, gdy frekwencja poszczególnych uczniów i klasy budzi 

zastrzeżenia, wychowawca, dyrektor szkoły określają specjalne rygory 

dotyczące usprawiedliwienia nieobecności ( kontrakt z uczniem i rodzicem), 

 wszystkie usprawiedliwienia muszą być przechowywane przez wychowawcę 

klasy przez okres 1 roku, 

 o usprawiedliwienia nieobecności wnioskują rodzice (prawni opiekunowie), 

będący prawnymi opiekunami dziecka, podstawą mogą być zaświadczenia 

lekarskie lub zaświadczenia odpowiednich  urzędów i organizacji, 

  przy ustalaniu semestralnej oceny zachowania dwa 

nieusprawiedliwione spóźnienia traktuje się jako jedną 

nieusprawiedliwioną godzinę, 

 uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie 

po powrocie do szkoły na pierwszej godzinie wychowawczej, jednak 

nie później niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia nieobecności, po tym 

terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę                               

za nieusprawiedliwione, 

 w przypadku udziału ucznia w konkursach, zawodach sportowych, itp. 

jako reprezentant szkoły, zwolnienia dokonuje w formie pisemnej                

w dzienniku lekcyjnym nauczyciel za zgodą wychowawcy klasy, 

 każdą godzinę przewidywanej nieobecności należy usprawiedliwić 

pisemnie w terminie poprzedzającym tę nieobecność lub w danym dniu. 

Jeżeli uczeń miałby być zwolniony w trakcie zajęć, musi na to uzyskać 

zgodę nauczycieli prowadzących zajęcia, których zwolnienie dotyczy 

lub w szczególnych przypadkach zgodę wychowawcy, 

 uczeń za ucieczkę z lekcji może zostać ukarany pracami społecznymi 

na rzecz szkoły, 

 w przypadku, kiedy frekwencja w dwóch kolejnych miesiącach spadnie 

poniżej 85% klasa musi uzyskać zgodę na piśmie wszystkich uczących  

w niej nauczycieli na zorganizowanie wycieczki klasowej lub wyjścia 

do kina, teatru itp. w ramach godzin lekcyjnych, 

 jeżeli nie następuje poprawa frekwencji w klasie – konieczny jest 

kontakt wychowawcy z dyrektorem szkoły(wspólne ustalenie działań               

i ich realizacja - kontrakt), poinformowanie rodziców o korzystaniu                      
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z pomocy instytucji i poradni specjalistycznych, wysyłanie pism                      

z prośbą o interwencję do Sądu. 

                      b) Zadania wychowawcy klasy: 

 za terminowe rozliczenie uczniów z nieobecności odpowiedzialny jest 

wychowawca klasy, 

  wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania rodziców 

(opiekunów prawnych) w czasie zebrań klasowych z zasadami 

dotyczącymi usprawiedliwiania   nieobecności uczniów, 

 za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach 

dydaktycznych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia, 

 wychowawca ma obowiązek do każdego 14 dnia kolejnego miesiąca 

wypełnić dokumentację w dzienniku   dotyczącą frekwencji klasy oraz 

ogólnych uczniów – wypełnianie kwestionariusza frekwencji, 

 wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania ucznia po upływie 

7 dni od chwili jego powrotu do szkoły, 

  wychowawca klasy nie powinien usprawiedliwiać pierwszych                      

i ostatnich godzin nieobecnych bez uzasadnionej dokumentacji, 

  w przypadku, kiedy uczeń opuścił w danym miesiącu bez 

usprawiedliwienia 20 godzin, wychowawca zobowiązany jest udzielić 

mu upomnienia i odnotować ten fakt w zeszycie wychowawcy oraz 

powiadomić o tym rodziców. Jeśli taka nieobecność będzie się 

powtarzała w kolejnych miesiącach, wychowawca powinien podjąć 

działania egzekwujące systematyczny udział w zajęciach 

dydaktycznych (kontrakt, nagana dyrektora). 

 

 Usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych. Usprawiedliwienie: 

 

- powinno mieć formę pisemną, zawierać przyczynę – powód nieobecności i być podpisane                

przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne uprawnione osoby, 

- należy złożyć najpóźniej w ciągu od 3 – 5 dni po powrocie z nieobecności, 

- może być nie uwzględnione w przypadku złożenia po terminie, nie jest podpisane przez 

uprawnioną osobę, jego treść jest sprzeczna ze stwierdzonym stanem faktycznym. 

 

§ 27 

 

1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

a) Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) ma prawo w sposób pisemny odwołać się do dyrektora 

szkoły w przypadku naruszenia praw ucznia. 

     b)  Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

     c)  dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

     d)  rzecznik praw ucznia, 

     e)  opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

     f)  dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 

2. Komisja rozstrzyga zasadność złożonej skargi i proponuje obu stronom polubowne rozwiązania. 

3.  Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół. 
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Rozdział 8: OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE UCZNIÓW  

 

§ 28 

 

 1. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej w Błoniu  

są zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania – załącznik nr 1. 

 

 

Rozdział 9: NAGRODY 

 

§ 29 

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

     a)   rzetelną naukę i pracę społeczną, 

     b)   wzorową postawę, 

     c)   wybitne osiągnięcia 

     d)   dzielność i odwagę. 

2. Przewiduje się następujące rodzaje wyróżnień: 

a)   pochwała udzielona uczniowi przez wychowawcę klasy, wobec całej klasy, 

b)   pochwała udzielona uczniowi przez dyrektora szkoły, wobec całej klasy, 

c)   pochwała udzielona uczniowi przez dyrektora, wobec całej szkoły, 

d)   nagroda książkowa lub rzeczowa, list pochwalny do rodziców lub opiekunów, 

e)   świadectwa z wyróżnieniem. 

 

3.  Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie: 

     a)   klas IV – VI, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę    

 zachowania, 

4. Nagrody książkowe otrzymują uczniowie: 

a)   klas I-III za szczególne osiągnięcia w nauce, 

     b)   klas IV-VI za średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

5.  Uczniowie klas VI, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0  oraz wzorowe zachowanie wyróżnieni  

są przez list pochwalny do rodziców. 

6. Uczniowie – olimpijczycy osiągający szczebel wojewódzki uzyskują wpis na świadectwie szkolnym. 

7. Uczniowie ze 100% frekwencją otrzymują wyróżnienie w postaci dyplomu. 

8. Uczniowie wyróżniający się w czytelnictwie otrzymują nagrodę w postaci dyplomu. 

11. Za pracę społeczną na rzecz szkoły przyznaje się nagrodę książkową. Uczniowie wyróżniający się na tle 

klasy w pracach społecznych otrzymują dyplom.  

12. O otrzymanej pochwale lub nagrodzie, oprócz zainteresowanego ucznia, powiadamiani są: 

wychowawca klasy i rodzice na najbliższym zebraniu lub konsultacjach. 

13. Uzyskane pochwały i nagrody powinny być uwzględnione podczas 

ustalania oceny zachowania. 

 

Rozdział 10: KARY 

 

§ 30 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia w § 25 niniejszego statutu uczeń może zostać 

ukarany: 
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a) ustnym upomnieniem przez wychowawcę lub dyrektora szkoły, na wniosek nauczycieli 

lub dyrektora; 

b) pisemnym upomnieniem dyrektora szkoły przesłanym do rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia na wniosek wychowawcy lub dyrektora; udzielenie kary 

konsultowane jest z zespołem wychowawców, 

c) czasowym wykluczeniem z uczestnictwa w imprezach szkolnych, wycieczkach;  kary 

udziela  dyrektor na wniosek wychowawcy, udzielenie kary następuje po powiadomieniu 

rodziców (prawnych opiekunów), 

d) czasowym wykluczeniem z reprezentowania szkoły na zewnątrz. Kary udziela  dyrektor 

na wniosek wychowawcy, nauczycieli poszczególnych przedmiotów; udzielenie kary 

następuje po powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów), 

2. Otrzymanie kary powinno być uwzględnione podczas ustalania oceny zachowania. 

 

 

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem                       

o przeniesienie ucznia do innej szkoły jeżeli: 

     a)  zagraża on bezpieczeństwu innym uczniom (tj. stosuje przemoc fizyczną lub psychiczna ), 

b)  jest uzależniony od narkotyków, papierosów, alkoholu i namawia innych uczniów do zażywania tych  

używek, 

     c)  jego działania wpływają demoralizująco na innych uczniów, 

d)  zostały wyczerpane wszystkie możliwe działania mające na celu pomoc uczniowi lub uczeń ten odrzucił 

wszelką pomoc ze strony szkoły, a jego zachowanie nie uległo zmianie. 

4. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby ( nie dłuższy niż pół roku ), jeżeli uczeń uzyska 

poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Rodziców lub Rady pedagogicznej. 

 

5.Kary stosuje się po uprzednim wysłuchaniu ucznia, który ma prawo do złożenia ustnych lub 

pisemnych wyjaśnień w przedmiocie ukarania.  

6. Odwołania od kar udzielonych przez wychowawcę rozpatruje dyrektor w terminie 14 dni 

od  daty wpłynięcia odwołania. 

Odwołania od kar udzielonych przez dyrektora rozpatruje organ prowadzący szkołę. 

 

 

 

Rozdział 11: TRYB ODWOŁAWCZY 

 

 

§ 31 

1. Na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych złożony do dyrekcji szkoły w ciągu 7 dni od daty 

ich poinformowania o udzieleniu kary, dyrektor szkoły ustala termin i powołuje komisję w składzie: 

    a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

    b) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący w tej klasie, 

    c) przedstawiciel rodziców. 

2. Komisja na podstawie przeprowadzonej analizy podtrzymuje lub zmienia formę zastosowanej kary. 

3. Z przeprowadzonej analizy odwołania komisja sporządza protokół z uzasadnieniem decyzji. W/w protokół 

pozostaje w dokumentacji szkoły. Informację o podjętej przez komisję decyzji otrzymują rodzice ucznia.              

Od podjętej przez komisję decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie. 
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Rozdział 12 

 

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZDSZKOLNEGO 

 

§ 32 

 

1.Oddział przedszkolny wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez 

dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo – dydaktyczno opiekuńczej do 

potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno –  

kulturowym i przyrodniczym poprzez: 

1.1. zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 

1.2.tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”; 

1.3.pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspierającej działania 

wychowawcze. 

2. Oddział przedszkolny wspomaga wychowawczą rolę rodziny: 

2.1.pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej 

interwencji specjalistycznej, 

2.2.informuje na bieżąco o postępach dziecka, 

2.3.uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziale 

przedszkolnym. 

3. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz 

z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

4. Cele wychowania przedszkolnego: 

4.1. wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; 

4.2.budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały 

się w tym, co jest dobre, a co złe; 

4.3.kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

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

i porażek; 

4.4.rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

4.5.stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                      

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

4.6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; 

4.7.zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

4.8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

4.9. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 
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4.10.kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej(do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

4.11.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. 

 

5. Zadania wynikające z  dostosowania do potrzeb i możliwości dziecka, realizuje się 

poprzez: 

5.1. działalność nauczycieli w następujących obszarach: 

 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi                  

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

 kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;  

 wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 

 wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 

 wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują                               

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

 wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

 wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

 wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; 

 wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 

 wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne; 

 wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

 budzenie zainteresowań technicznych; 

 pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń; 

 wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

 wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

 kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 

 wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

5.2. Organizowanie zajęć dodatkowych na życzenie lub po akceptacji rodziców. 

5.3. Prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, 

korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką 

potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu; 

5.4. możliwość organizowania nauczania indywidualnego; 

5.5.współpracę z rodzicami poprzez: 

udzielanie rzetelnej informacji o dziecku, 

pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej 

interwencji specjalistycznej, 

uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w oddziale 

przedszkolnym; 

5.6. możliwość zajęć integracyjnych dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. 
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6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w 

oddziale przedszkolnym. 

6.1. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i w trakcie zajęć poza terenem 

szkoły bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel, który w zakresie swoich obowiązków musi 

zapewnić opiekę wszystkim powierzonym mu dzieciom podczas wypracowywania godzin 

pracy, 

6.2. podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe pobyt w kinie, 

teatrze, dyrektor zobowiązuje nauczyciela oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę 

o wyznaczonych pracowników obsługi lub rodziców, 

6.3. wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika                      

na druku „Karta wycieczki”, 

6.4. rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce, 

6.5.w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego 

przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem                 

w teren, 

6.6.dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie poruszania się na drogach, jeśli nie ma chodnika 

należy prowadzić w kolumnie pieszych lub w rzędzie prawą stroną drogi, usuwając się                    

na pobocze w celu przepuszczenia pojazdów, 

6.7.jeżeli dzieci będą  przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym: 

liczba przewożonych osób nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu, 

pojazd musi być prawidłowo oznakowany. 

6.8. zasady obowiązujące podczas przejazdów: 

sprawdzenie stanu liczebnego dzieci przed wejściem i po wyjściu, usadzenie dzieci 

sprawdzanie w czasie jazdy, ostatni wsiada nauczyciel, 

ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą np. co do zatrzymania się, miejscu 

zatrzymania się pojazdu decyduje kierowca, 

zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci, 

bezpieczne przejście z pojazdu do przedszkola; 

6.9. ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej 

dziecka, uwzględniający równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność; 

6.10. w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek  

w formie przystosowanej do wieku i potrzeb; 

ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające; 

6.11. za prawidłowy i bezpieczny dobór zabawek, pomocy i sprzętu znajdującego się w sali 

zabaw odpowiada nauczyciel oddziału, 

6.12. w czasie prowadzenia zabaw ruchowych należy zwracać szczególną uwagę na stopień 

sprawności fizycznej i wydajności organizmu dzieci dobierając ćwiczenia w zakresie 

trudności i intensywności, 

6.13. nie organizuje się spacerów, wycieczek dydaktycznych podczas burzy, śnieżycy  

i gołoledzi, 

6.14. w czasie zajęć dodatkowych, opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca, która 

ponosi pełną odpowiedzialność  za życie i zdrowie dzieci, 
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6.15. dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków 

rozwojowych przedszkolaka oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia 

konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi szkoły  

i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji  

w powołanych do tego instytucjach; 

7. W sali zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +15º C.  

W przypadku nie możności zapewnienia w sali zajęć w/w temperatury, dyrektor szkoły 

zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego szkołę. 

8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez 

rodziców (opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo. 

8.1.obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału przedszkolnego jest 

przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi oddziału przedszkolnego; 

8.2.nauczyciel oddziału przedszkolnego sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili 

przekazania go nauczycielowi, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną 

(pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

8.3. nie wydaje się dziecka osobom, które są  pod wpływem alkoholu lub środków  

odurzających; 

8.5. dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym winny być przyprowadzane i odbierane                     

z przystanku przez rodziców (opiekunów) i za ich pisemną zgodą. 

9. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

9.1. przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły Podstawowej w Błoniu, 

9.2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce lub opłacenie składki 

w celu zakupienia tych przyborów, 

9.3. respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

9.4. przyprowadzanie dziecka i odbieranie z przedszkola lub upoważnienie innej osoby, która 

zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo. 

9.5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, 

9.6. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

9.7. uczestniczenie w zebraniach ogólnych i zebraniach z nauczycielem oddziału 

przedszkolnego; 

9.8. zapewnienie regularnego uczęszczania do oddziału przedszkolnego, podlegających 

obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, 

9.10.wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, 

9.11.inne obowiązki wynikając z wewnętrznych uregulowań szkoły. 

10. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi indywidualnego rozwoju. 

11. Rodzice maja prawo do: 

11.1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami oraz zadaniami 

wynikającymi z programu rozwoju, 

11.2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju                           

i postępów edukacyjnych dziecka, 

11.3. uzyskanie informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka aby mogli                          

je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać. 
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11.4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

11.5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy przedszkola, 

11.6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu              

i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców. 

12.Rodzice muszą być poinformowani o następujących przypadkach i sytuacjach: 

 

12.1. w przypadku dziecka stwarzającego zagrożenie innym dzieciom w grupie                               

i utrudniającego pracę nauczyciela należy przygotować obserwację i współpracować                       

z nauczycielem aby wspólnie podejmować dalsze decyzje związane z funkcjonowaniem 

dziecka w przedszkolu, 

12..2. w przypadku toczących się spraw uregulowania praw rodzicielskich dziecko wydawane 

jest do domu osobą zgodnie z postanowieniem sądu, 

12.2.dziecka nie wydaje się z przedszkola osobą wskazującym na spożycie alkoholu                          

i środków odurzających ze względu na bezpieczeństwo dziecka, 

12.3.do przedszkola nie przyprowadza się dziecka wskazującego na zły stan zdrowia                         

ze względu na dobro tego dziecka i pozostałych dzieci, 

12.4.w sytuacjach kiedy dziecko wykazuje objawy choroby, złego samopoczucia, rodzice 

zostają  niezwłocznie o tej sytuacji poinformowani, 

12.5. nauczyciele w przedszkolu nie podają dzieciom żadnych leków. Jeżeli dziecko                            

na skutek złego samopoczucia lub choroby zażywa leki musi pozostać w domu. 

Wyjątek stanowią dzieci z chorobami przewlekłymi. 

 

13. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu. 

13.1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na: 

 rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka 

 wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno -pedagogicznej 

13.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom: 

 niepełnosprawnym 

 niedostosowanym społecznie 

 zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 ze specyficznym trudnościami w uczeniu się 

 z zaburzeniami komunikacji językowej 

 z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 z zaniedbań  środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny 

 z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą 

środowiska 

13.3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

 rodziców dziecka 
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 nauczyciela lub specjalisty 

 poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej 

13.4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie: 

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad                   

i konsultacji. 

13.5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

rodzicami dzieci 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

innymi przedszkolami, szkołami i placówkami. 

13.6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne                     

i nieodpłatne. 

13.7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami                               

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników do 5. 

zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy. Liczba 

uczestników wynosi do 4. 

zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są 

dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć do 10. 

13.8. Zadania logopedy: 

udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, 

prowadzi diagnozowanie logopedyczne, 

udziela pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i 

grupowej terapii logopedycznej, 

podejmuje logopedyczne działania profilaktyczne, 

współpracuje z najbliższym środowiskiem dziecka. 

13.9. Zadania nauczycieli: 

 udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dziecka i planują sposób ich zaspokojenia, 

 prowadzą obserwację pedagogiczną, którą w roku poprzedzającym pójście dziecka              

do szkoły dokonują analizy i oceny jego gotowości do podjęcia nauki w szkole, 

 informują dyrektora szkoły o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, 

13.10. Zadania dyrektora: 

 organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

 ,powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia 

z dzieckiem, 
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 wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu (jeden koordynator może kierować 

pracami kilku zespołów), 

 na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne 

formy będą realizowane – wpisuje je do Karty Indywidualnych Potrzeb, 

 informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach              

i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, 

 decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy                  

na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół, 

 informuje rodziców o terminie spotkania zespołu, 

 wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-

pedagogicznej w tym specjalistycznej. 

13.11. Zadania zespołu: 

 ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

 określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy, 

 zakłada i prowadzi Karty indywidualnych potrzeb dziecka, 

 opracowuje dla dziecka, Plan działań wspierających lub – w przypadku dziecka 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny, 

 dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

dziecku, 

 formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy 

udzielania dziecku dalszej pomocy, 

 podejmuje działania mediacyjnych i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

13.12. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozwijanie ich 

umiejętności wychowawczych. 

13.13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie: 

porad, 

konsultacji, 

pogadanek. 

13.14. Rodzice są informowani o: 

terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach, 

ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin w którym poszczególne zajęcia będą realizowane. 

13.15. Rodzice dziecka mają prawo: 

 wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej, do udziału 

w spotkaniach zespołu, 

 wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy 

lub innego specjalisty, 
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 wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora 

przedszkola. 

14 Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

14.1.oddział przedszkolny może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie 

szczególnie dzieciom 5 i 6-letnim, w przypadku długotrwałej choroby dziecka potwierdzonej 

zaświadczeniem lekarskim i w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

14.2. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, decyzję   

o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor szkoły przed, po wnikliwym 

zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy: 

rozkład architektoniczny oddziału przedszkolnego jest właściwy do przyjęcia 

dziecka niepełnosprawnego, 

14.3. W przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu 

niepełnosprawności lub szczególnych potrzeb edukacyjnych ich dziecka, które zostało 

przyjęte do oddziału przedszkolnego, wówczas dyrektor zobowiązuje rodzica do: 

 dostarczenia opinii o stanie zdrowia dziecka, o rodzaju niepełnosprawności               

i możliwości funkcjonowania dziecka w grupie, 

 w przypadkach trudnych zaburzeń emocjonalnych przedszkole może                         

w porozumieniu z rodzicami ustalić sposoby przebywania dziecka                              

w przedszkolu (krótszy czas przebywania dziecka lub przebywania z rodzicem 

lub opiekunem). 

15 Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, religijnej i językowej: 

15.1.prowadząc zajęcia w języku polskim; 

15.2.wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju; 

15.3.pielęgnując tradycje związane ze środowiskiem; 

15.4.prowadząc nauczanie religii - katechezę w ramach planu zajęć przedszkolnych                       

dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w najprostszej formie 

oświadczenia. 

 

§ 33 

 

Zadania nauczycieli oddziału przedszkolnego: 

 

1.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą : 

1.1. odpowiada za jakość i efekty tej pracy , 

1.2. dba o zdrowie  i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece , 

1.3. wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznanie samego 

siebie,    otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej . 
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2.Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie                                

i zabezpieczenie potrzeb  rozwojowych dzieci  i stawianie diagnozy pedagogicznej opartej na 

obserwacji zachowań dziecka . 

2.1. prowadzeniu kart obserwacji dzieci zgodnie z programem rozwoju placówki , wyciąganie 

wniosków  i współpraca z dyrektorem w zakresie wspomagania dziecka oraz z placówkami 

specjalistycznymi jak poradnie pedagogiczno-psychologiczne, 

2.2. przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo-dydaktyczne  

dla poszczególnych  dzieci z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb , 

2.3. kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i porównywaniu 

osiągniętych wyników ze stanem wyjściowym. 

3. Nauczyciel wzbogaca swój warsztat pracy poprzez: 

3.1.samokształcenie i udział w organizowanych formach doskonalenia zawodowego , 

3.2.współdziałanie z innymi nauczycielkami , 

3.3.podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

4.Nauczyciel wzbogaca swój warsztat pracy i zabawy dzieci poprzez : 

4.1.działanie w porozumieniu z rodzicami tych dzieci , 

4.2.współdziałanie z nauczycielkami pracującymi w danej grupie i na danej placówce, 

4.3.aktywny udział w realizowaniu programu przedszkola. 

5.Nauczyciel prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami                       i 

wskazaniami  nadzoru pedagogicznego,  

6. Nauczyciel przestrzega: 

6.1.praw dziecka, a przede wszystkim jego godności osobistej , 

6.2.praw rodziców (opiekunów prawnych ) do znajomości zadań wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale przedszkolnym. 

7. Nauczyciel organizuje co najmniej raz na dwa miesiące spotkania z rodzicami w celu: 

 7.1.informowania o realizacji zadań i celów oraz o wydarzeniach w danym oddziale, 

 7.2.zdobywania informacji od rodziców na temat ich oczekiwań, 

 7.3.ustalania wspólnej linii wychowawczej, 

 7.4.ustalania z rodzicami sposobu kontaktowania się indywidualnego, w celu przekazania 

informacji o osiągnięciach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju . 

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej                        i 

metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej , a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych . 
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9. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami, świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opieką zdrowotną , pomocą socjalną i innymi . 

 

§ 34 

 

1.Formy współdziałania z rodzicami są następujące: 

1.1.obustronne przekazywanie informacji o dziecku w rozmowach indywidualnych w czasie 

ustalonych godzin, na życzenie jednej ze stron (rodzic – nauczyciel) lub podczas zebrań 

oddziałowych, 

1.2.prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, 

1.3.przynajmniej dwukrotne w ciągu roku szkolnego organizowanie zebrań informacyjno – 

dyskusyjnych, 

1.4.organizowanie uroczystości okolicznościowych z udziałem rodziny dziecka, 

1.5.wywieszanie informacji dotyczących miesięcznych planów pracy wychowawczo – 

dydaktycznej i treści programowych na grupowej tablicy informacyjnej, 

1.6. pedagogizacja rodziców. 

§ 35 

Zasady rekrutacji: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błoniu stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza 

rekrutację w następujących formach: 

a. na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

b. na stronie internetowej, 

§ 36 

1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Błoniu przyjmowane są dzieci                  

w wieku 5 do 6 lat stale zamieszkałe w obwodzie szkoły Podstawowej w Błoniu. W 

przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 

lat (od roku 2012- 8 lat). Obowiązek szkolny tych dzieci może by odroczony                do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat ( od roku 

2012 – 8 lat ). 

3. Dziecko w wieku 5 lat od roku szkolnego 2011/2012 ma obowiązek odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne. Dziecko w wieku 6 lat, które nie rozpoczęło spełniania 

obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2011/2012 ma obowiązek odbyć roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

4. Istnieje możliwość przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły. 

§ 37 

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku. 

Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w ciągu 

całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego rozpoczyna się na podstawie Karty 

zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego, którą należy pobrać w sekretariacie szkoły. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału 
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przedszkolnego obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie 

prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę. 

4. Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego                   

na dany rok szkolny. 

5. Nabór prowadzi się w terminie 1 – 31 marca danego roku. 

6. Przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego nie jest brana pod uwagę kolejność składania 

karty zgłoszenia dziecka. 

 

§38 

 Prawa dziecka: 

1.Dziecko ma prawo do: 

1.1.życzliwego i podmiotowego traktowania, 

1.2.bycia takim jakim jest, 

1.3.indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, 

1.4.zabawy i działania w bezpiecznych warunkach, 

1.5.przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu, 

1.6.spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

1.7.zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 

1.8.udziału w badaniu i w eksperymentowaniu 

1.9.doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa) 

1.10.rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb, 

1.11.aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

1.12.wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania, 

1.13.nagradzania wysiłku, 

1.14.współdziałania z innymi, 

1.15.różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, 

1.16.codziennego pobytu na powietrzu, 

1.17.korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje, 

1.18.formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać 

rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź), 

1.19.ciągłej opieki ze strony nauczyciela, 

1.20.współpracy nauczyciel - dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności 

osobistej dziecka, 

1.21.ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

1.22. zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, 

1.23. nauki, regulowania własnych potrzeb. 

 

 

 

Rozdział 13: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 39 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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2.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację  zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

3.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

4. Wszelkie obwieszczenia i ogłoszenia mogą być umieszczone na terenie szkoły tylko i wyłącznie za zgodą 

dyrektora szkoły. 

 

 

Statut Szkoły zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  1 marca 2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


