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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa,zwana dalej „szkołą”, jest publiczną szkołą podstawową. 

2. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o przepisy prawa doty-

czące edukacji w szkołach publicznych. 

3. Siedziba szkoły mieści się w dwóchbudynkach: przy ul. Piszczackiej 50 oraz ul. Zaleskiej 2  

w Chotyłowie, 21-530 Piszczac. 

4. Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki. 

5. Organem prowadzącym jest Gmina Piszczac. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura 

w Białej Podlaskiej. 

7. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Pod-

stawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chotyłowie. Na pieczątkach może być używany czytelny 

skrót. 

8. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

§ 2. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole –należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Chotyłowie; 

2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Chotyłowie; 

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Piszczac; 

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  

Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej; 
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5) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej  

im. Tadeusza Kościuszki w Chotyłowie; 

6) radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Chotyłowie; 

7) samorządzie uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chotyłowie; 

8) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły; 

9) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

10) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1; 

11) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami w 2016 r. poz. 1954, 1985  

i 2169, oraz 2017 r. poz. 60 i 949; 

12) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatoweDz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949; 

13) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe 

zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych 

i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzyi umiejętności, które powinien posiadać uczeń 

po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne 

szkoły, uwzględnionew programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą  

oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnychi wymagań edukacyjnych,a także 

warunkii sposób realizacji tych podstaw programowych; 

14) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności  

w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności  

w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – 

motorycznegoi poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

15) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia 

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

16) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

17) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową  

lub elektroniczną; 
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18) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

19) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela; 

20) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program 

przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym,  

który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

21) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające 

poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu  

dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowaniai uzdolnienia uczniów 

czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 
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DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4. 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania,  

w tym w zakresie: 

1) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

2) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,  

3) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej,  

4) z uwzględnieniem: zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 

5) z uwzględnieniem szkolnego zestawu programów nauczania oraz programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. 

§ 5. 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć 

z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. Treści i działania profilaktyczne 

dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 
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4. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoła może realizować projekty edukacyjne  

w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.  

§ 6. 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Celami kształcenia są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia, 



 
 

9 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić  

od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, 

przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego  

i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych,  

ale wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9) kształtowanie zainteresowań własną miejscowością i regionem, lokalnymi tradycjami  

i obyczajami oraz zagrożeniami dla miejscowości i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną  

i właściwą postawę ciała, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)  

i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) otaczanie opieką uczniówz rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących  

w relacjach międzyludzkich, 
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23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym 

i prywatnym, 

25) integrowanie uczniów niepełnosprawnych. 

§ 7. 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,  

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, 

dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Białej Podlaskiej iTerespolu, 

Sądem Rodzinnym w Białej Podlaskiej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Piszczacu i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.  

§ 8. 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia  

do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły,  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – 

zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach 

edukacyjnych, 

4) zagwarantowanie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom przedi po zajęciach lekcyjnych 

lub w innych okolicznościach wymagających zapewnienia uczniowi opieki w szkole, 

5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 
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6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz zainstalowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 

7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej, 

9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego  

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

Dodatkowo: 

1. nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

2. pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących do budynkuszkoły 

z prośbąo podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły 

lub kieruje tę osobę do dyrektora, 

3. nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły 

 o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa  

lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 

terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): 

1) na 25 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta  

z publicznych środków lokomocji, 

2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się 

poza miejscowość, 

3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej. 

3. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed 

wyjazdem na wycieczkę. 

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu podczas zajęć informatyczno – medialnych 

oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania 

zabezpieczającego. 
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§ 9. 

1. Szkoła stwarza wszystkim uczniom warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień  

poprzez organizacją różnych form aktywności pozalekcyjną uczniów poprzez: 

1) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze artystycznym o różnym profilu – zajęcia 

muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne; 

2) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym – szkolny 

klub sportowy (różne dyscypliny), kółko szachowe; 

3) Prowadzenie zajęć rozwijających inne zainteresowania uczniów – zajęcia kulinarne, gry 

komputerowe i inne zgodne z zapotrzebowaniem i kwalifikacjami nauczycieli. 

2. Szkoła stwarza wszystkim uczniom warunki do wykształcenie u uczniów umiejętności 

aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację różnych form rekreacji pozaszkolnej 

uczniów poprzez: 

1) Organizację szkolnych imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych –festyny, pikniki, rajdy, 

biwaki, obozy, półkolonie; 

2) Organizację szkolnych wycieczek turystyczno – krajoznawczych, edukacyjnych, 

wyjazdów do kina, teatru, muzeum. 
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DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 10. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

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

szkolnego uczniów, jest Lubelski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora szkoły w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę - Gmina Piszczac. 

Rozdział 1 

Dyrektor szkoły 

§ 11. 

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnościąszkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor odpowiada za przestrzeganie przepisów Prawa Oświatowego 

3. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 

zespołu szkół, 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji  

i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego  

oraz omawiania trybu i form ich realizacji, 
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5) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących. 

4. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialnośćza właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,  

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym  

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) występowanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia  

do innej szkoły, 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

oraz informacji o działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą  

oraz określenie warunków jego spełniania, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 
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16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać  

od początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

takiego nauczania, 

19) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów  

i nauczycielom, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów 

tygodniowego rozkładu zajęć, 

22) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

5. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy 

należy w szczególności: 

1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli, asystentów nauczycieli 

oraz innych pracowników szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień  

dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających 

status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) branie odpowiedzialnościza dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym, 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 



 
 

16 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne  

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw  

i dobra dziecka, 

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą 

o związkach zawodowych, 

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument, 

6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

8. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na stronie BIP ZPO  

w Chotyłowie. 

§ 12. 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zakres zadań i kompetencji wicedyrektora opracowuje Dyrektor szkoły. 

3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze 

w szkole. 

4. W sytuacji gdzie  istnieje mniej niż 12 oddziałów, stanowisko wicedyrektora może być utwo-

rzone za zgodą organu prowadzącego. 

Rozdział 2 

Rada Pedagogiczna 

§ 13. 

1. Rada pedagogicznajest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych 

regulaminów wewnątrzszkolnych. 

2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny  

z przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 
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3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektororaz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane 

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

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

ność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowaw-

czej i opiekuńczej szkoły. 

4. Obecność nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. Nauczyciele zgłasza-

ją się z prośbą o zwolnienie z uczestniczenia w Radzie Pedagogicznej na piśmie,podając powód 

nieobecności. Członkowie usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodni-

czącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako 

nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopinio-

waniu ich projektów przezradę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowane-

go nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy  

szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala go. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2)  projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień; 

4)  propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program na-

uczania, 

7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu pod-
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ręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

8) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata  

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych, 

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego programu nauczania. 

8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach 

spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandy-

data na stanowisko Dyrektora szkoły. 

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

z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowanezwykłą większością głosów, w obecności co naj-

mniej połowy jej członków. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

Rozdział 3 

Samorząd Uczniowski 

§ 14. 

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem 

samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego, która jest jedynym reprezentantem ogółu 

uczniów. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów  

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawaininiejszymstatutem. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogiczneji Dyrektorowiszkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji pod-

stawowych praw uczniowskich, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zaintere-

sowań; 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi 

w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów  

i treści obraźliwych dla czytelników; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrek-

torem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę Opiekuna Samorządu i jednocze-

śnie SzkolnegoKoła Wolontariatu. 

5.  Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie 

decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu. 

6. Samorząd ze swojego składu może wyłonić Szkolną Radę Wolontariatu, której zadaniem  

jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych  

przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 

wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa program Szkolnego 

Koła Wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

Rozdział 4 

Rada Rodziców 

§ 15. 

1. W szkoledziała Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rady oddziałowej danej klasy, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

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

z Statutem Szkoły, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców. 
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5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu pro-

wadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  

we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowa-

nia szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły; 

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa 

regulamin Rady Rodziców. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku banko-

wym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielo-

ne przez Radę Rodziców. 

9. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Rozdział 5 

Zasady współdziałania organów szkoły 

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

§ 16. 

1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

ucznióworaz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły. 

2. Organy szkoły planująswoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone 

do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom. 

3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się 

do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,  

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 
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4. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się  

z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji. 

5. Organy szkoły mogązapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli in-

nych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację 

tzn. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebra-

niu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obo-

wiązującą w szkole. 

8. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor szkoły, który zapewnia 

każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

9. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem 

drogi służbowej i zasad ujętych w § 16. niniejszego statutu. 

§ 17. 

1. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskimi Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy  

do Dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowi-

skiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor szkoły informuje napiśmie zain-

teresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor szkoły, powoły-

wany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawi-

cielu organów szkoły, a Dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespo-

le. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku 

niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. 
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DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Rozdział 6 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły 

§ 18. 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego 

roku. 

2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

1) oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku 

szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania, 

2) liczba uczniów w klasach I etapu edukacyjnego nie powinna przekraczać 25 uczniów,  

a w szczególnych przypadkach określonych ustawą - nie więcej niż 27. 

4. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 51. 

§ 19. 

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

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora do dnia 21 kwietnia każdego roku. Ar-

kusz organizacji Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę po uzyskania opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny do dnia 29 maja danego roku. 

2. Na podstawie arkusza organizacyjnego, Dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia  

i higieny pracy. 

3. Dyrektor szkołyprzygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego szkoły, o którym mowa 

w ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę. Zmiany wdrażane są przez Dyrektora 

szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 

4. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, 

ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w liczbie 8.  
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5. Zaproponowane przez Dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostają 

zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski i podane  

do ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku. 

 

§ 19a. 

1. W szkole organizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje: 

1) profilaktyczną opiekę zdrowotną, 

2) promocję zdrowia, 

3) opiekę stomatologiczną. 

2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej, 

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdro-

wie. 

3. Cele realizowane są poprzez: 

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi cho-

rób, w tym chorób zakaźnych, 

2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka, 

3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu  

oraz prawidłowego żywienia.  

4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiskowa. 

5. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz stomatolog. 

6. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej 

nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. 

7. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami. 

8. Rodzice na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym uzyskują informację  

o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pi-

semnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę za pośrednictwem wychowawców.  

 

§ 20. 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w syste-

mie: 

1) edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym, 
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2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowa-

dzący zajęcia, zachowując ustalony dla ucznia łączny, tygodniowy czas tych zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zreali-

zować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólnyprzydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

§ 21. 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty  

i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły Dyrektor 

szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych. 

4. Szkoła używa dzienników w formie papierowejjako dzienników dokumentujących zajęcia lek-

cyjne. 

 

 

§ 22. 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczy-

cieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego  

lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 
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4. Formy spełniania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych szkoły. 

§ 23. 

1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice/opiekunowie prawni wyrażają takie życzenie. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie o uczestnictwie ucznia w danych zaję-

ciachw formie pisemnej, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może na-

tomiast być zmienione. 

3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi lub świetlicowymi. 

4. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

ustalając z Dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej. 

6. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 

ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają możliwość zwolnienia z zajęć szkolnych  

w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.  

8. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 

odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych lub rekolekcji organizowanych w innym ter-

minie, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznanio-

wego. W czasie trwania rekolekcji Szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuń-

czej i wychowawczej. 

9. O terminie rekolekcji dyrektor powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje 

na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. 

10. szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji,  

są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. 

11. W przypadku gdy uczeń równocześnie uczęszcza na zajęcia religii i etyki, na świadectwie 

szkolnym wpisywana jest ocena wyższa z jednego z tych przedmiotów. 

§ 24. 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne "Wychowanie  

do życia w rodzinie". 
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2. Udział ucznia w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie" nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice/opiekunowiezgłoszą Dyrektorowi 

szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci 

w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie", mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 25. 

1.  W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie  

 z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2.  W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust.1 podziału 

 na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

§ 26. 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów  

i ich zainteresowania. 

2. Na początku roku szkolnego, Dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną opracowują propozy-

cję zajęć pozalekcyjnych. 

3. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz prze-

strzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć po-

zalekcyjnych i przedstawia go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. 

5. Zajęcia dodatkowe są prowadzone w grupach międzyklasowych poza systemem klasowo-

lekcyjnym. 

6. Zajęcia dodatkowe  odnotowywane są w oddzielnych dziennikach zajęć. 

7. W przypadku prowadzenia warsztatów bądź innych form pracy z uczniem w czasie zajęć lek-

cyjnych przez osoby niebędące pracownikami szkoły w zajęciach tych uczestniczy również 

pracownik szkoły. 

8.  W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów  

i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umo-

wy przez Dyrektora szkoły. 
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§ 27. 

1. Szkołaprzyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem  

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

szkołą wyższą. 

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

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

§ 28. 

W szkole mogą działaćstowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. 

§ 29. 

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną o której mowa w§ 36. 

Rozdział 7 

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich 

§ 30. 

1. Dyrektorszkoły powołujezespoły nauczycieli do realizacji zadań statutowych szkoły,  

w zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły.  

2. Pracą zespołów kierują przewodniczący powoływani przez Dyrektora szkoły na wniosek ze-

społów. 

3. Zespoły określają plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Członkowie ze-

społów spotykają się według opracowanego harmonogramu. Możliwe jest porozumiewanie się 

zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.  

4. Podsumowanie pracy zespołów odbywa się przez przewodniczących podczas ostatniego  

w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej. 

5. Zespoły nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawiają Dyrektorowi 

szkoły propozycje: 

1) w przypadku uczniów klas I-III, jednego podręcznika do zajęćz zakresu edukacji: poloni-

stycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć  
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z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej kla-

sy; 

2) w przypadku uczniów klas IV-VIII jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub mate-

riału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

6. Zespołynauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły więcej niż 

jeden podręcznik lub materiał edukacyjny: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy na-

uczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV-VIII; 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc  

pod uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania po-

czucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

7. Dyrektor szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej, ustala Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

8. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia  

w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów 

edukacyjnychustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich od-

działach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkol-

nym. 

Rozdział 8 

Organizacja świetlicy szkolnej 

§ 31. 

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

organizację dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia 

uczniowiopieki, w szkole zorganizowana jest świetlica szkolna. 

2. Do świetlicy dzieci przyjmowane są na zasadzie: 

1) w pierwszej kolejności dzieci osób samotnie wychowujących, a jednocześnie pracujących, 

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców, 

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc. 
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3. Uchylony 

4. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala Dyrektor szkoływ porozumieniu  

zorganem prowadzącym, uwzględniająctygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców 

i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych. 

5. Godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego. 

6. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do wychowawcy świetlicy. Wzór 

obowiązującego wniosku określa Dyrektor szkoły. 

7. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do świetlicy w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka  

do szkoły. W uzasadnionych przypadkach złożenie wymaganego wniosku może nastąpić także 

w innym terminie. 

8. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w świetlicy regulami-

nem. 

9. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo–wychowawczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

10. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:  

1) pomaganie uczniom w przygotowaniu siędo lekcji, odrabianiu zadań domowych; 

2) wyrównywanie szans edukacyjnych; 

3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; 

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszcze-

niach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia; 

5) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć 

w tym zakresie; 

6) wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia; 

7) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej; 

8) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 

9) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach; 

10) współpracowanie ze środowiskiem lokalnym.  

11. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów. 

12. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego  

przezDyrektora szkoły. 

13. W planie pracy uwzględnia się następujące formy zajęć: czytelnicze,  

plastyczno–techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia  

rekreacyjno–sportowe, zajęciarozwijające zainteresowania i zdolności. 
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14. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają spra-

wozdania ze swojej działalności. 

15. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając 

opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

Rozdział 9 

Organizacja biblioteki szkolnej 

§ 32. 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem  

i poszerzeniem wiedzy oraz rozwijaniem własnych zainteresowań.Biblioteka szkolna służy 

realizacji programów nauczania i wychowania, edukacjikulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz 

kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. 

1. Zadania biblioteki: 

1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych. 

2) Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

3) działalności informacyjnej. 

4) Zaspokajanie potrzeb czytelniczych  użytkowników.  

5) Przysposabianie uczniów do samokształcenia. 

6) Działanie na rzecz przygotowania uczniów do wyszukiwania, selekcjonowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 

7) Uczenie korzystania ze zbiorów innych bibliotek. 

8) Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie  

ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych. 

9) Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

10) Pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych  

w szkole. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły oraz ich rodzice, nauczyciele  

oraz pozostali pracownicy szkoły. 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:  

1) zapewnienia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,  
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2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,  

3) kontroluje stan ewidencji,  

4) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych,  

5) odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza,  

6) uwzględnia w planie pracy szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej,  

7) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką,  

8) hospituje i ocenia pracę nauczyciela – bibliotekarza.  

9) określa czas pracy biblioteki dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Lokal biblioteki składa się  z  pomieszczeń : wypożyczalni, czytelni z komputerem.  

5. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach. 

6. Biblioteka gromadzi następujące dokumenty : 

- podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,  

- wydawnictwa informacyjne, 

- lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego,  

- książki pomocnicze o tematyce popularnonaukowej, 

- wydawnictwa naukowe,  

- inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania (teksty 

źródłowe, mapy), 

- wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów, 

- literaturę piękną, 

- literaturę dla rodziców z zakresu wychowania,  

- dokumenty audiowizualne i multimedialne,  

- edukacyjne programy komputerowe,  

- prasę i czasopisma dla uczniów i nauczycieli, 

- dokumenty o regionie, 

- informatory o szkolnictwie wyższym, zawodach i rynku pracy. 

7. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający kwalifikacje do pracy w bi-

bliotece szkolnej. 

8. Nauczyciele bibliotekarze gromadzą zbiory zgodnie z organizacją i potrzebami szkoły. 

9. Gromadzenie odbywa się planowo, systematyczne, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, na-

uczycielami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki. 
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10. Dyrektor szkoły zapewnia środki finansowe z budżetu szkoły na właściwe funkcjonowanie 

biblioteki. Dotacje mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców. 

11. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, pozwalający na re-

alizację zadań statutowych szkoły. 

12. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej: 

1) Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

szkoły. 

2) Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny. 

3) Każdy użytkownik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki 

i  czytelni.  

4) Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczo-

nych przez siebie książek lub innych dokumentów bibliotecznych.  

5) Biblioteka, na końcu każdego roku szkolnego, rozlicza wszystkich użytkowników z wypo-

życzonych dokumentów na podstawie podpisanych przez nauczyciela- bibliotekarza obie-

gówek potwierdzających zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 

6) W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem usta-

lonego terminu. 

7) W bibliotece panuje cisza i atmosfera sprzyjająca pracy własnej ucznia.  

8) Biblioteka jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia. 

9) W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz spożywania 

posiłków. 

10) W bibliotece panuje ład i porządek, przestrzega się obowiązujących zasad kultury słowa  

i zachowania. 

11) Zachowania negatywne objęte są karami regulaminowymi (regulamin szkoły). 

12) Uczniowie są nagradzani za pracę na rzecz biblioteki (regulamin szkoły). 

13. Prawa i obowiązki czytelników: 

1) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice i inne 

osoby na zasadzie zaufania gwarantującego egzekwowanie zwrotu wypożyczonych książek. 

2) Wypożyczeń dokonuje osobiście bibliotekarz, który udostępnia zbiory  

w wypożyczalni i czytelni, prowadzi działalność informacyjną, zajęcia z przysposobienia 

czytelniczo – informacyjnego, udziela porad w doborze literatury. 

3) Wypożyczenia odbywają się codziennie, wg harmonogramu pracy bibliotekarza. 

4) Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały. 
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5) Uczeń wypożycza nieodpłatnie podręczniki i inne materiały edukacyjne. Szczegółowe wa-

runki korzystania przez uczniów z podręczników określa dyrektor szkoły, uwzględniając 

konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu ich używania. 

6) W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów, czytelnik zobowiązany 

jest zwrócić taką samą pozycję lub jej nie mniejszą wartość. 

7) Rzeczywistą wartość książki określa biblioteka na podstawie aktualnych cen książek  

w księgarniach.  

8) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub innego materiału 

edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

a) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, 

b) kosztu podręcznika w kl. I – III szkoły podstawowej. 

9) Nie można książek wypożyczonych na swoje nazwisko oddawać innym czytelnikom. 

10) Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. 

14. Uchylony  

15. Zasady współpracy biblioteki szkolnej: 

1) Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:  

- uczniowie ZPO w Chotyłowie na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych i karty czy-

telnika biblioteki, 

- rodzice uczniów (karta czytelnika),  

- nauczyciele (karta czytelnika) , 

- pozostali pracownicy  szkoły (karta czytelnika). 

2) Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szko-

ły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną. Nauczyciel - bibliotekarz podpi-

suje kartę obiegową potwierdzającą zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece  

lub do pracowni przedmiotowej. 

16. Współpraca biblioteki z nauczycielami: 

1) Poznanie zawartości zbiorów biblioteki, dotyczących nauczanego przedmiotu. 

2) Współpraca z biblioteką w gromadzeniu i selekcji zbiorów oraz tworzeniu warsztatu infor-

macyjnego. 

3) Współpraca w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów, przysposobieniu do korzystania  

z informacji i do samokształcenia, współudział w realizacji „Programu przysposobienia czy-

telniczego i informacyjnego”. 

4) Zgłaszanie przewidywanych do przeprowadzenia w bibliotece zajęć lekcyjnych. 
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5) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą złożyć zamówienie na literaturę pedagogiczną, 

przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne. 

6) Nauczyciele korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w biblio-

tece , mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych. 

7) Na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni 

przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć.  

8) Dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację o stanie 

czytelnictwa. 

17. Współpraca biblioteki z wychowawcami: 

1) Współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania, zwłaszcza u uczniów stroniących 

od książki. 

2) Uświadomienie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki, udzielanie po-

mocy w egzekwowaniu zwrotu książek. 

3) Organizowanie we współpracy z biblioteką wycieczek do innych bibliotek. 

4) Rozbudzanie potrzeb i zainteresowań uczniów, 

5) Doradztwo w doborze literatury samokształceniowej uczniów. 

18. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach: 

1) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwija-

nia kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp., 

2) partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,  

3) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze. 

19. Uczniowie:  

1) mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece, 

2) najaktywniejsi czytelnicy mogą być nagradzani (pochwała na apelu, wyższa oceną z zacho-

wania, nagroda na koniec roku szkolnego),  

3) są informowani o aktywności czytelniczej, 

4) uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,  

5) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury  

i kształtowania nawyków czytelniczych,  

6) mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

7) na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego. 

20. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa 

w: 

1) rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich), 
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2) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,  

3) współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.  

Rodzice:  

1) mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

2) są informowani o aktywności czytelniczej dzieci. 

21. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:  

1) Aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa 

w bibliotekach innych szkół, 

2) Współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach, bądź ośrodkach informacji.  

3) W wymianie wiedzy i doświadczeń. 

4) Organizując wypożyczenia międzybiblioteczne. 

5) Biorąc udział w spotkaniach z pisarzami, w konkursach poetyckich i plastycznych, targach  

i kiermaszach. 

Rozdział 10 

Organizacja stołówki szkolnej 

§ 33. 

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów wszkole zorganizowana jest stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.  

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor 

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa  

w ust. 3:  

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

5. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się  

w szkole przerwę obiadową. 

Rozdział 11 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 34. 

1.  W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII. 
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2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę zawo-

dowego, o którym mowa w§ 64 zmierzające dostworzenia takich działań, które zapewnią 

uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji  

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

Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania 

racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.  

Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację 

oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

3. Doradztwozawodoweobejmujeindywidualnąigrupową pracęzuczniami,rodzicami i nauczycie-

lami. 

4. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się 

przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych  

do różnorodnych zakładówi instytucji. 

Rozdział 12 

Działalność innowacyjna szkoły 

§ 35. 

1. Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwaną dalej „innowacjami”. 

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające  

na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji 

planowanych działań innowacyjnych. 

5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, Dyrektor szkoły zwraca się  

o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

6. Innowacja, o której mowa w ust. 5 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ 

prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji. 

9. Autorzy (autor) zapoznają Radę Pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada Pedagogiczna 

podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) opinii Rady Pedagogicznej; 
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3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole  

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

10. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia 

ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

Rozdział 13 

Współpraca szkoły z rodzicami 

§ 36. 

1. Szkoławspółpracujez rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego 

harmonogramu; 

2) prowadzenie konsultacji dla rodziców, w trakcie których mogą oni uzyskać informację  

na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej 

pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego; 

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych; 

4) włączanie rodziców w proces tworzenia i realizację Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły; 

5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły; 

6) udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń 

klasowych i szkolnych w formie elektronicznej, telefonicznej lub w bezpośrednim 

kontakcie; 

7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia 

dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, 

płci oraz pozycji ekonomicznej; 

2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci; 

3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły  

z uwzględnieniempotrzeb imożliwości ich dziecka; 

4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka ijego funkcjonowania w szkole; 

5) wpływaniana politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady 

rodziców; 

6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych; 
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7)  pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych 

uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole; 

8) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności  

z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, 

zasadami oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ  

na funkcjonowanie jego dziecka w szkole; 

9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

10) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: 

religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi; 

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich; 

3) angażowaćsię jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole; 

4) przekazywać informacje związane z możliwością osiągania celów edukacyjnych; 

5) osobiście włączać się w życie szkołyich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokal-

nej; 

6) poświęcać czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki 

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania; 

7) zapewniać regularne uczęszczaniedziecka na zajęcia szkolne; 

8) zapewniać dziecku warunki umożliwiająceprzygotowanie się do zajęć. 

4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do Dyrektora szkoły z wnioskiem o: 

1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie; 

2) odroczenie obowiązku szkolnego; 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

4) objęciedziecka indywidualnym nauczaniem; 

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki; 

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5. Zebrania oddziałów są protokołowane. 

6. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicomkalendarz roku szkol-

nego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

7. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy, 

na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu 

wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania Dyrektora szkoły. 

8. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując telefon lubpocztęe-
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mailową. 

§ 37. 

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji  

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane  

od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

§ 38. 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 

opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego  

za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

Rozdział 14 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz materialna dla uczniów 

§ 39. 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc  

i wsparcie, szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2.  Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor szkoły. 

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy,  

a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

4.  Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel  

w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

6. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) wyprawka szkolna; 

3) zasiłek losowy 

7. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce; 

2) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

8. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikają-

cej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje 

przewlekła choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wy-
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stąpiło zdarzenie losowe. 

9. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji mate-

rialnej z powodu zdarzenia losowego. 

10. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał średnią ocen 5,0 (doty-

czy klas IV-VI oraz 4,9 (dotyczy klas VII-VIII). Stypendium jest przyznawane dwa razy 

w roku. 

11. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniowi z pierwszego etapu edukacyjnego  

oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwsze-

go okresu nauki. 

12. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. 

13. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego. 

14. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznajedyrektor szkoły po zasię-

gnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na 

ten cel w budżecie szkoły. 

§ 40. 

1. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który jest dostępny w sekretariacie szkoły 

oraz u pedagoga szkolnego. 

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Piszczac. 

3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje admi-

nistracyjne. 

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców; 

2) wniosek dyrektora szkoły. 

§ 41. 

1.  W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
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3. W szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom udzielająnauczyciele 

oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności pedagog, logopedai terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „spe-

cjalistami”. 

4.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniuich i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efek-

tywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.Jest udzielana rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy  

z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno – pedagogicznym i specjalistycznym, pla-

cówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół  

w tym zakresie. 

8. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący  

w szkole. 

9. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogicznajest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, za-

jęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjo-

nowaniaucznia w szkole.  

10. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi placówkami 

wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom  

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

11. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

§ 42. 

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

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 
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działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2.  Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania 

zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności  

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§ 43. 

1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania  

do jego indywidualnychpotrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia 

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, o którym mowa w § 3 pkt 20. 

§ 44. 

1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  

do szkoły, obejmuje się go indywidualnym nauczaniem. 

2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego  

i jest udzielane na wniosek rodziców. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do Dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem 

poradni psychologiczno – pedagogicznejo konieczności objęcia ucznia indywidualnym naucza-

niem.  

4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu  

o potrzebie indywidualnego nauczania. 

5. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych 

w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym  

i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające  

z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązko-
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wymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warun-

ków, w których są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej i winien zawierać uzasadnie-

nie. 

10. Uczniowiobjętemuindywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych  

oraz udziela wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. 

§ 45. 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Dyrektor 

szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć na-

uczyciela-opiekuna. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfi-

kacyjnego. 

3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku  

lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie na-

uczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań  

i możliwości edukacyjnych. 

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział  

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, wzakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia. 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwóchlub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany  

w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, 

rodzice lub nauczyciel. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się do Dyrektora szkoły za pośrednictwem wycho-

wawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwa-

niach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku 

wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację 

w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga 

się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
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9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualnyprogram nauki lub akceptuje program 

nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne  

do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całościlub w części  

we własnym zakresie. 

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom  

z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel 

prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, 

dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

12. Począwszy od klasy IV uczeńrealizujący indywidualny tok naukijest klasyfikowany na podsta-

wie egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 98. 

Rozdział 15 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

§ 46. 

1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość 

udziału w działaniach z zakresu wolontariatu,sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym. 

2. Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną 

i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.  

3. Dyrektor szkoły zapewnia warunki do działania wolontariuszy w szkole..  

4. Członkowie Koła spośród siebie wyłaniają Szkolną Radę Wolontariatu.  

5. Zadania Rady: 

a) jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych  

przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych, 

b) opracowanie harmonogramu działań.  

6. Rada może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb 

społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie oferty działań 

i decydowanie o działaniach do realizacji. 

7. Jeśli nie zostanie wyłoniona Rada Wolontariatu, samorząd przejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 



 
 

45 

8. Wszystkie działania w zakresie wolontariatu zostają podjęte w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły. 

9. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu oparte są na Programie Szkolnego Koła Wolontariatu 

ZPO w Chotyłowie zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną ZPO. 

Rozdział 16 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

§ 47. 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze oraz inny sprzęt elektro-

niczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętuprzyno-

szonego przez uczniów. 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicz-

nych podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną od-

powiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – 

opiekunem grupy. 

4. Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefo-

nów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone  i schowane) – z zastrzeżeniem  

punktu 6 i 7. 

5. Niedopuszczalne jest nagrywanie i fotografowanie osób lub sytuacji na terenie szkoły. Powyż-

sze nie dotyczy wydarzeń publicznych odbywających się w szkole, w tym uroczystości szkol-

nych. 

6. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, możliwe jest skorzystanie z telefonu ko-

mórkowego w celu nawiązania kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym. 

7. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą nauczyciela prowadzącego możliwe jest korzystanie  

z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w czasie zajęć edukacyjnych, 

stosowanego jako pomoc edukacyjną np. kalendarz, kalkulator itp. 

8. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektro-

nicznych na terenie szkoły powoduje udzielenie uczniowi upomnienia. Przypadek ten zostaje 

odnotowany przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela w zeszycie uwag. 

9. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu 

do szkoły. 
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10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden sto-

pień.  

11. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowni-

ków szkoły podczas zajęć edukacyjnych, spotkań, narad i posiedzeń rady pedagogicznej. 

12. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli 

i pracowników szkoły upomnienia udziela dyrektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


