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STATUT 

Tekst jednolity 

 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu, Szkoła 707 

 

 

a) Konstytucji RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

 

b) Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  

20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

 

c) Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1327). 

 

d) na podstawie zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Ustawa Prawo    

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 

 

e) Statutu Centrum Medycznego Karpacz S. A.  
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Spis treści: 
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I Przepisy ogólne. 

II Cele i zadania Szkoły. 

III Organy Szkoły i ich kompetencje. 

IV Planowanie i organizacja pracy Szkoły. 

V Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

VI Zakres zadań nauczycieli. 

VII Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

VIII Organizacja i formy współdziałania  Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki. 

IX Organizacja biblioteczki szkolnej. 

X Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 

XI Wewnątrzszkolny system preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego. 
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Spis załączników: 
 

Załącznik nr 1 – Regulamin Opłat 

Załącznik nr 2  - Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Szkoły 707 (z Systemem Superów  

i Systemem  Punktowym) 

Załącznik nr 3 – Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły 707 

Załącznik nr 4 – Procedura postępowania w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny / 

poziomu pierwszego proponowanego. 

Załącznik nr 5 - Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w szkole.  

Załącznik nr 6 – Regulamin Dziennika Elektronicznego. 

Załącznik nr 7 – Regulamin Wolontariatu. 
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I Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707 jest niepubliczną szkołą 

podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Centrum Medyczne Karpacz S. A. reprezentowane 

przez Zarząd. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w Karpaczu, ul. Myśliwska 

13, 58-540 Karpacz.  

3. Organem nadzoru pedagogicznego Szkoły jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 

4. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. 

5. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I – VIII szkoły podstawowej oraz 

oddział przedszkolny.  

6. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego 

lub innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo 

dostosowania okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych GIS, w tym 

wprowadzenia organizacji pracy szkoły uwzględniającej zmianowość. 

 

 

§ 2 

 

1. Szkoła używa nazwy: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707. Szkoła może używać 

skrótu: Szkoła 707. 

2. Szkoła funkcjonuje na terenie Centrum Medycznego Karpacz S. A. zwanego  dalej 

„CMK”, ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz. Siedziba Szkoły znajduje się w Karpaczu, 

ul. Myśliwska 15 c, 58-540 Karpacz. 

3. Szkoła posiada swoje logo, które jest w kształcie koła. Ze względu na profil językowy 

Szkoły, na obwodzie koła znajduje się nazwa Szkoły podana w trzech językach: 

Szkoła,  School, Schule 707. Europejskość Szkoły podkreślona jest również błękitnym 

tłem i gwiazdkami, oddzielającymi trójjęzyczność.  

4. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych. 
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5. Na pieczęci używana jest nazwa „SZKOŁA  707  Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Karpaczu” 

6. Na stemplu używana jest nazwa „SZKOŁA 707 Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Karpaczu, 58-540 Karpacz, ul. Myśliwska 15c, tel. 883 358 140”. 

 

 

§ 3 

 

Szkoła jest niepubliczną placówką realizującą programy nauczania uwzględniające 

podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną odrębnymi przepisami, zapewnia 

nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, określonych odrębnymi przepisami 

oraz opiekę i wychowanie realizowane według Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego. 

§ 4 

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów Szkoły i organizacji 

działających na terenie Szkoły prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki, 

przepisami prawa oraz ideami zawartymi w powszechnej deklaracji Praw Człowieka, 

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw 

Dziecka. 

 

§ 5 

 

Uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły tworzą 

społeczność szkolną. 

 

§ 6 

 

1. Działalność Szkoły finansowana jest z subwencji oświatowej przekazywanej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, opłat wnoszonych przez rodziców lub opiekunów 

uczniów, a także ze środków CMK oraz innych przekazywanych przez donatorów. 

2. Zasady wnoszenia opłat ustala Regulamin określający zasady odpłatności za naukę 

dzieci, stanowiący załącznik nr 1 do statutu. 
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3. Rodzice lub opiekunowie ucznia zobowiązani są do terminowego wnoszenia ustalonych 

opłat. W przypadku nie możności ich uiszczenia, zobowiązują się do zabrania dziecka 

ze Szkoły w terminie przewidzianym w Regulaminie. 

 

 

 

 

§ 7 

Zapis dziecka do Szkoły 

 

1. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci młodsze niż siedmiolatki: na wniosek 

rodziców naukę w Szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 6 lat. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka  

do Szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko nie odbyło rocznego przygotowania 

przedszkolnego). Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do Szkoły Podstawowej jest 

zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

2. Zapisu ucznia do klas I-VIII oraz oddziału przedszkolnego dokonuje się na zasadach 

ogólnie przyjętych obowiązujących w Szkole: 

a) uczeń zapisywany do wszystkich klas jest przyjmowany na podstawie podania, 

rozmowy kwalifikacyjnej oraz opłaty wpisowej. 

b) dodatkowo, uczeń zapisywany do klas IV-VIII jest przyjmowany na podstawie 

podania, rozmowy kwalifikacyjnej, opłaty wpisowej oraz na podstawie 

uzyskanego przez ucznia świadectwa szkolnego ukończenia poprzedniej klasy  

i ujętej w nim oceny ze sprawowania nie niższej niż dobra oraz średniej ocen  

z przedmiotów nie niżej niż 4,0. 

c) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzają nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów w obecności rodziców dziecka oraz Dyrektora Szkoły.  

d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły niezależnie  

od przesłanek określonych w punktach 2a-2b niniejszego paragrafu, ma prawo 

przyjąć lub odmówić przyjęcie określonego ucznia do Szkoły.  

f) w przypadku ilości chętnych większej niż ilość przewidzianych miejsc decyduje 

kolejność zgłoszeń. 
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g) w przypadku, gdy Szkoła odmawia przyjęcia dziecka, obowiązek szkolny może 

ono spełniać w Szkole obwodowej, do rejonu której należy ze względu na adres 

zamieszkania. 

3. Szkoła Prowadzi Księgę Uczniów. 

4. Dyrektor Szkoły obowiązany jest powiadomić Dyrektora publicznej szkoły 

podstawowej w obwodzie, w którym uczeń mieszka o wpisaniu go do rejestru uczniów 

szkoły podstawowej niepublicznej. 

 

  II Cele i zadania Szkoły 
 

§ 8 

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności: 

1. Prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności czytania  

ze zrozumieniem, wypowiadania się i pisania w języku polskim. 

2. Umożliwia poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy  

na poziomie dającym co najmniej podstawę kontynuacji nauki na następnym etapie 

kształcenia. 

3. Rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli przechodzić do bardziej 

dojrzałego, uporządkowanego rozumienia świata. 

4. Rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego 

indywidualne zdolności twórcze. 

5. Rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację 

świadomą, przygotowującą do podejmowania zadań wymagających 

systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego. 

6. Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną. 

7. Wykształca czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego  

i moralnego 

8. Kształtuje postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowujące wiedzę na temat 

ochrony klimatu, a także zagadnienia wskazujące korzyści ze znajomości prawa w 

codziennym życiu, gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym 

oszczędzania.  
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9. Rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu. 

10. Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, estetycznej i narodowej. 

11. Stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, 

muzycznej i ruchowej. 

12. Zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań pro zdrowotnych. 

13. Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym  

i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną. 

14. Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu 

równych szans. 

15. Stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. 

16. Stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci. 

17. Wspomaga rodziców w wychowawczej roli rodziny. 

18. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości. 

19. Zapewnia uczniom poszanowanie ich godności osobistej, wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej. 

20. Rozwija uczucia i postawy patriotyczne, obywatelskie, regionalne i religijne. 

21. Rozwija kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

22. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do indywidualnych 

potrzeb ucznia, rodzica, nauczyciela. 

23. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w miarę możliwości Szkoły. 

24. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i 

nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych,                               

a w przypadku zagrożenia epidemicznego wdraża procedury bezpieczeństwa, 

zmniejszających ryzyko zakażenia się chorobami zakaźnymi.  

25. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny,  

zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki 

higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki 

atmosferyczne,  a w przypadku funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia 

epidemicznego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 
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26.  Zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne 

procedury. 

27. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia 

epidemicznego wprowadza Dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi 

wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów 

poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej  szkoły. 

28. Szkoła nie realizuje nauczania indywidualnego.  

 

§ 9 

 

1. Cele i zadania zawarte w § 8 Szkoła realizuje poprzez: 

1. Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych   

przepisach, 

2. Powierzenie nauczycielom obowiązków dydaktyczno-wychowawczych zgodnie 

z posiadanymi kwalifikacjami, 

3. Zapewnienie uczniom opieki zdrowotnej oraz bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, 

4. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  

z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy ucznia, 

5. Dostosowanie programów nauczania realizowanych zgodnie z założeniami 

podstawy programowej do możliwości psychofizycznych uczniów, 

6. Dobierania w procesie lekcyjnym form, metod i środków dostosowanych  

do możliwości i potrzeb uczniów, 

7. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w 

szczególności ich potrzeb rozwojowych, 

8. Wprowadzanie form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, 

9. Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom  

i rodzicom, 

10. Organizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a) indywidualnego programu nauki w zakresie jednego lub kilku przedmiotów 

objętych planem nauczania danej klasy na podstawie zmodyfikowanego 

programu lub programów dopuszczonych do użytku szkolnego, 
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b) innych form pozalekcyjnych, na życzenie uczniów, rodziców przez nich 

finansowanych, służących zarówno rozwijaniu zainteresowań jak  

i wyrównywaniu braków, 

11. Umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej poprzez wychowanie ich w duchu tolerancji, 

życzliwości, poszanowania praw człowieka i praw dziecka, 

12. Kształtowanie u uczniów właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich  

w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

13. Nawiązywanie kontaktów z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu 

głębszego poznania osobowości, przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów  

i pomoc w ich likwidowaniu, 

14. Realizowanie ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

i uwzględnione w Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, klasyfikowania, 

promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów (załącznik nr 2), 

15. Organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

16. Dostarczanie uczniom i ich rodzicom rzetelnej informacji w zakresie 

opanowanych już treści, w którym punkcie procesu nauczania znajdują się, 

jakie treści pozostają do opanowania i jak usprawnić proces nauki. 

17. W Szkole może być, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniony nauczyciel 

specjalista w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz 

niedostosowanymi społecznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

§ 10 

 

Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach. 

§ 11 

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczo rodzinę. 

2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła realizuje Program Wychowawczo-

profilaktyczny, w którego ramach: 
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a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad 

określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności  

w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów, 

b) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia 

sprawiedliwości, 

c) kształtuje postawy patriotyczne ( także w wymiarze lokalnym ), 

d) sprzyja zachowaniom proekologicznym, pro zdrowotnym, pro społecznym, 

e) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, 

f) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 

g) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły 

i środowiska, 

h) wdraża do dyscypliny i punktualności, 

i) kształtuje środowisko wolne od zachowań mobbingowych i przemocowych. 

 

§ 12 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 

możliwości w godzinach od 8.00 do 15.00. 

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

a) Ścisłym respektowaniu obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, 

b) Sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, 

potrzebującymi takiej opieki uczniami.  

 

§ 13 

 

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Szkoły ustala się, odpowiednio  

do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących  

w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny: 

a) nauczyciel winien przebywać z młodzieżą w czasie zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych od chwili rozpoczęcia zajęć do ich 

zakończenia. Po skończonych zajęciach nauczyciel winien zadbać  

o pozostawienie przez uczniów porządku w miejscu pracy i nauki, 
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b) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego 

harmonogramu, dotyczy to również nauczycieli pełniących zastępstwo, 

c) w przypadku nagłego zachorowania ucznia  /zasłabnięcia/  nauczyciel powinien 

udzielić pierwszej pomocy, wezwać pogotowie ratunkowe oraz rodziców 

dziecka/prawnych opiekunów (szczegółowe zasady postępowania reguluje 

dokument „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych”) 

d) w przypadku konieczności zwolnienia z zajęć z przyczyn zdrowotnych uczeń 

może być odprowadzony do domu tylko przez osobę dorosłą (higienistkę, 

wychowawcę lub innego pracownika Szkoły i musi być oddany pod opiekę 

osoby dorosłej ), 

e) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony wcześniej z zajęć  

z innych przyczyn niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o pisemną prośbę 

rodziców lub prawnych opiekunów, 

f) organizując wycieczkę nauczyciel winien przypomnieć zasady bezpieczeństwa i 

higieny. Wycieczka winna rozpocząć i zakończyć się zbiórką przed szkołą. 

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce (wyjściu dydaktycznym) 

są przydzieleni na zajęcia dydaktyczne do innej klasy. Opiekę nad nimi sprawują 

nauczyciele uczący w tej klasie. Wychowawca przydzielający ucznia do danej 

klasy musi powiadomić o tym fakcie wychowawcę tej klasy. 

g) uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego (zajęcia 

na lodowisku, basenie, stoku narciarskim) są przydzieleni na zajęcia 

dydaktyczne do innej klasy. 

 

§ 14 

 

1. Organizacja nauki religii/etyki w Szkole przebiega według poniższych zasad: 

a) udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może 

uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć. 

b) w przypadku gdy rodzice/prawni opiekunowie wyrażają wolę uczestnictwa 

dziecka w zajęciach zarówno etyki jak i religii, Szkoła umożliwia im udział  

w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio godziny nauki 

religii i etyki w planie zajęć. 
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c) w przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach wymienionych w pkt.   

„a” Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą w formie zajęć wyrównawczo-

rozwijających (świetlicy) na czas trwania zajęć.  

d) w Szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców 

/prawnych opiekunów. Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii/etyki wyraża 

się w formie jednorazowego oświadczenia woli lub w osobnym oświadczeniu.  

W trakcie nauki oświadczenie woli można zmienić. Po przedłożeniu 

oświadczenia uczestnictwa  w odpowiednich zajęciach udział ucznia w nich jest 

obowiązkowy. 

e) zajęcia z religii/etyki są organizowane w Szkole dla grup liczących 7 i więcej 

uczniów, jeślo Organ prowadzący wyrazi zgodę, także dla grup mniejszych. 

f) zajęcia w Szkole z religii/etyki mogą być organizowane w grupach 

międzyoddziałowych. 

g) w przypadku gdy na zajęcia religii lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów, 

Dyrektor Szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ 

prowadzący organizuje nauczanie religii/etyki w grupach międzyszkolnych  

w jednej ze szkół przy oświadczeniu woli jednej osoby. 

h) w sytuacjach jak w lit. g podstawę wpisania ocen z religii / etyki do arkusza ocen 

i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę lub nauczyciela 

religii prowadzącego zajęcia w grupie międzyszkolnej. 

i) ocena z religii i/lub etyki wlicza się do średniej ocen uprawniającej  

do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Oceny z religii i etyki nie mają 

wpływu na promocję ucznia. 

j) ocena z religii/etyki w klasach I-III wyrażana jest w skali stopni szkolnych. 

k) w przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach zajęć, na świadectwie  

i w arkuszu wpisuje się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena 

nie jest liczbą całkowitą, to ocenę tę zaokrągla się do liczby całkowitej w górę.  

 

§ 15 

 

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład 

zajęć, możliwości kadrowe i potrzeby szkoły. 
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2. Regulamin dyżurów nauczycieli jest udostępniony do wglądu w pokoju nauczycielskim. 

 

§ 16 

 

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

uczących w tym oddziale. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego 

opiece wychowawczej przez okres nauczania. Wychowawca ma tworzyć warunki 

wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról  

w życiu dorosłym. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem  

i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz zespołowych oraz między 

uczniami i dorosłymi. 

3. Decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor. 

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy 

a) z urzędu, 

b) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy, 

c) na pisemny wniosek wszystkich rodziców/prawnych opiekunów uczniów  

z danego oddziału. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich 

rozważenia Dyrektor informuje wnioskodawców w terminie 14 dni. 

 

 

 § 17 

Programy nauczania 

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna  w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie  

z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji i przedmiotów. 

2. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych  

w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia   

i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program 

nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone  
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w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę 

programową: 

a) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 

b) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, 

formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich 

wyjaśniania; 

c) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb 

i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki 

dydaktyczne i lokalowe Szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację Szkoły, warunki 

środowiskowe i społeczne uczniów. 

4. Program nauczania, nauczyciel lub zespół nauczycieli, wybierają na cały etap 

edukacyjny. 

5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie 

lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować 

program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez 

innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. 

Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki 

oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian. 

6. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

"programem nauczania", dopuszcza do użytku w danej Szkole Dyrektor Szkoły,  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

7. Program nauczania zawiera : 

a)   szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

b)   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej     

  kształcenia   ogólnego; 

c)   sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem   

możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów 

oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany; 

d)   opis założonych osiągnięć ucznia; 

e)   propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, dla programów, które będą obowiązywały   

w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej  

do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego. 
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9. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania  z zakresu 

nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania 

zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, 

czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  w ust. 7, Dyrektor 

Szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego  

lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane  

do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy 

metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w Szkole. 

10. Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu                 

z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 

11. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca. 

12. Program nauczania do użytku wewnętrznego w Szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły,   

w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania 

stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika  

z rejestru programów w Szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został 

zarejestrowany program w zestawie, kolejny nadany numer, symboliczne oznaczenie 

etapu, rok kalendarzowy w którym dokonano dopuszczania, np.: 1/SzP/14 . Dyrektor 

Szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania w formie decyzji kierowniczej 

do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

13. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

13a. W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do 

możliwości jego realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych.  

 

14. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

a) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału 

ćwiczeniowego, lub 

b) bez zastosowania podręcznika lub materiałów. 
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§ 18 

Podręczniki i materiały edukacyjne 

 

1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych  

w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację  

w Szkole. 

2. W klasach I – III  w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż  do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespół nauczycieli uczących w jednej klasie 

przedstawia Dyrektorowi propozycję: 

a) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej; 

b) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka 

obcego nowożytnego; 

c) materiałów ćwiczeniowych  do poszczególnych edukacji. 

3. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  

w poszczególnych klasach I – III, a także w przypadku braku zgody w zespole 

nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów 

ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy do zakończenia danego etapu edukacji; 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może 

dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma 

możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

5. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać 

zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 4. 

6. Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach  

I – III  może uzupełnić  szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych,  

a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów 

ćwiczeniowych. 

7. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć  

w klasach IV –VIII przedstawiają Dyrektorowi Szkoły, w wyznaczonym terminie, 

jednak nie później niż  do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
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zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia  

z danej edukacji przedmiotowej.  

8. Zespoły, o których mowa w ust. 7 przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję: 

a) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danego przedmiotu; 

oraz 

b) jednego podręcznika lub materiału  edukacyjnego do nauczania obcego języka 

nowożytnego. 

9. Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym.  

Informacja umieszczana jest na stronie: www. szkola707wp.pl.  

10. Szkoła nie korzysta z dotacji celowej  na zakup podręczników. Koszt zakupu 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych przejmują na siebie rodzice/prawni 

opiekunowie.  

 

III Organy Szkoły i ich kompetencje 
 

§ 19 

 

1. Organami Szkoły są: 

a) Dyrektor, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Rada Rodziców – organ społeczny, 

d) Samorząd Uczniowski – organ społeczny reprezentowany przez Radę 

Uczniowską. 

Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Organy 

kolegialne funkcjonują wg odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

Organy Szkoły porozumiewają się poprzez: 

 posiedzenie Rady Pedagogicznej, 

 księgę zarządzeń wewnętrznych, 

 ogłoszenia na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim lub korytarzu, 

 posiedzenie Rady Rodziców, 

 zebrania klasowe Rady Rodziców, 
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 bezpośrednie rozmowy Dyrektora z pracownikami, 

 księgę zastępstw 

 komunikację mailową odbywającą się za pomocą służbowych adresów 

mailowych, udostępnionych w tym celu. 

 

§ 20 

 

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad 

Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych  

i finansowych, określają odrębne przepisy. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie  

w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie. 

 

§ 21 

 

1. Dyrektor kieruje działalnością Szkoły w sprawach pedagogicznych. 

2. Zarząd CMK  na mocy osobnego zarządzenia wyznacza osobę zastępującą Dyrektora 

podczas jego nieobecności na naradach, odprawach lub Szkoleniach. 

 

§ 22 

 

1. Dyrektor Szkoły jest przełożonym dla wszystkich zatrudnionych w Szkole nauczycieli. 

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności: 

a) wnioskuje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników 

Szkoły, 

b) wnioskuje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 

c) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wnioskuje w sprawach odznaczeń, 

nagród burmistrza, kuratora, ministra i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Szkoły, 

d) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu 

niezbędnych warunków, 
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e) dokonuje cyklicznej oceny pracowniczej wszystkich osób zatrudnionych  

w placówce wg harmonogramu  i procedury ustalonych przez CMK 

f) współdziała z organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi 

przepisami a w szczególności: 

h) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły, 

i) wnioskuje o: 

 określenie zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, 

 ustalenie regulaminu pracy, premiowania i nagradzania 

pracowników, 

j) ustala plan urlopów pracowników. 

 

§ 23 

 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Organ Prowadzący Szkołę. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

 

§ 24 

 

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

pracy Szkoły. 

§ 25 

 

1. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły. 

Do właściwości Dyrektora należy w szczególności: 

a) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły: 

przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji, 

promocji uczniów, 

 podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, 

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji, 
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 realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych  

w odrębnych przepisach, 

 nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawianie Radzie 

Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły, 

 wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa, niezwłocznie zawiadamianie o tym organy, o których 

mowa w § 1 ust. 2 i 3 

 organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji  

o Prawach Dziecka 

 powoływanie Zespołu Wspierającego na potrzeby pomocy uczniowi 

z orzeczeniem z poradni psychologicznej. 

 w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, 

sprawowanie wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego 

nauczyciel, itp.), wyznaczanie innej osoby niż osoba sprawująca funkcję 

wychowawcy  do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom danej klasy. 

 informowanie Rady Rodziców i  Samorządu Szkolnego w terminie 3 dni  

od daty otrzymania raportu o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej  

i wskazanie możliwości zapoznania się z raportem. 

b) w zakresie spraw organizacyjnych: 

 przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły, 

 opracowanie arkusza organizacji Szkoły, 

 ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć, 

 ustalenie zakresu zadań i obowiązków pracowników Szkoły, 

 dokonywanie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

 ustalenie na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku 

braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej  i Rady Rodziców: 
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 zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych 

obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez 

co najmniej trzy lata szkolne, 

 materiałów ćwiczeniowych obowiązujących 

w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. 

 podanie corocznie w terminie do dania zakończenia zajęć dydaktycznych  

w danym roku szkolnym zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących kolejnym roku szkolnym; 

 informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych 

dniach wolnych; 

 odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, 

gdy na terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, 

które zagrażają zdrowiu uczniów;  

 zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 

21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem 

determinującym decyzje Dyrektora szkoły; 

 zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego 

lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas 

oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej 

opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze 

względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie 

uczniów; o zawieszeniu zajęć, o którym mowa, dyrektor zawiadamia organ 

nadzorujący;  

 Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.  

 Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły należy: 
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1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających udział uczniów                          

w zdalnym nauczaniu; 

2)  wybór, we współpracy z nauczycielami jednej platformy edukacyjnej oraz technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, które są wykorzystywane do prowadzenia zdalnej 

kształcenia;  

3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do 

wybranej platformy i technologii komunikacyjnych 

4)  ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do 

realizacji zadań; 

5) zobowiązuje nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich 

realizacji w zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców    i 

nauczycielami dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) we współpracy z nauczycielami, określa: 

a)  dostosowanie programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej 

edukacji, 

b)  oraz we współpracy z radą rodziców dostosowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

c) tygodniowy zakres treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu 

nauczania oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,  

d)   sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

e) sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców 

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

7) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów, o których mowa w WZO 

8) przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje o organizacji 

zajęć w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły; 

9) koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu 

prowadzenia efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów;  
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c) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych: 

 sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną Szkoły, 

 występowanie w sprawie organizowania wyposażenia Szkoły w środki 

dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

 organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły, 

 nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli 

oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych, 

 wnioskowanie w sprawie organizowania przeglądu technicznego obiektów 

szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych, 

 wnioskowanie w sprawie organizowania okresowych inwentaryzacji 

majątku szkolnego, 

 opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do 

użyczenia sprzętu komputerowego, niezbędnego do aktywnego uczestnictwa 

ucznia w zdalnym nauczaniu;   

d) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 

 zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego  

w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę, 

 wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej  

i powszechnej samoobrony. 

 

§ 26 

 

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców. 

2. Dyrektor, poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych  

z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 

a) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Szkoły, 

b) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy 

Szkoły, 
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c) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej 

i opiekuńczej Szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. 

 

§ 27 

 

Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. 

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają 

postanowienia Regulaminu Rady Pedagogicznej będący załącznikiem nr 3. 

 

§ 28 

 

1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin (załącznik nr 3). 

3. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady pedagogicznej 

należy rozumieć udział w wideokonferencji.   

a) zebrania Rady są protokołowane, 

 Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu 

w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego 

zebrania, a w przypadku, gdy posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzone 

jest zdalnie, umieszcza się go w e-dzienniku w zakładce „Rada 

Pedagogiczna”/ „Nauczyciele’/”Pokój nauczycielski”. Kliknięcie w 

zakładkę – protokoły - potwierdza zapoznanie się z protokołem Rady 

Pedagogicznej.  

 

 Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później 

niż w terminie 3 dni od wyłożenia protokołu lub jego umieszczenia w 

zakładce, jak powyżej. W przypadku posiedzenia stacjonarnego Rady 

Pedagogicznej poprawki i uzupełnienia wnosi się na piśmie składanym w 

sekretariacie szkoły, zaś w przypadku posiedzenia zdalnego, przesyła się je 

w formie pliku pdf na adres wskazany przez dyrektora szkoły.   
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b) zebrania plenarne Rady są organizowane: 

 przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

 w każdym semestrze w związku z analizą i zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, 

 po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych. 

c) zebrania Rady mogą być organizowane: 

 w miarę bieżących potrzeb, 

 na wniosek lub z inicjatywy organów, o których mowa w § 19 ust. 1 lub 

co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, 

 w formie posiedzenia stacjonarnego lub w formie zdalnej. 

 

§ 29 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu  

po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i zgody rodziców; 

4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 

edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

 

6) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

 

7) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły; 

8) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 

 

9) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

 

2. Rada Pedagogiczna Szkoły opiniuje w szczególności: 
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a) organizację pracy Szkoły, 

b) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

c) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych i opiekuńczych. 

d) szkolne zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych. 

e) szkolny zestaw programów nauczania. 

§ 30 

   Rada Rodziców 

 

1. Rodzice lub opiekunowie uczniów uczestniczą w życiu Szkoły przedstawiając wnioski 

na zebraniach rodziców oraz poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców  

w przypadku utworzenia takiej Rady. 

 

§ 31 

 

1. Rada Rodziców jest organem doradczo-opiniodawczym, który może być powołany 

przez ogólne zebranie rodziców. 

2. Rada Rodziców nie może samodzielnie reprezentować Szkoły na zewnątrz. 

 

§ 32 

 

1. Decyzje i opinie Rady Rodziców zapadają w drodze uchwały zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

2. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. 

 

§ 33 

 

1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Rady Rodziców zwołanych na jego wniosek.  

W innych posiedzeniach tego organu bierze udział na ich zaproszenie. 
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2. Dyrektor Szkoły winien być powiadamiany i ma prawo uczestniczyć we wszystkich 

zebraniach rodziców zwoływanych przez nauczycieli, wychowawców klas, organy 

Szkoły, z wyłączeniem Rady Rodziców. 

3. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego 

korespondencja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczna bąFdź w 

formie wideokonferencji.  

 

§ 34 

 

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

ze statutem Szkoły. 

2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 

3. W celu usprawnienia działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o systemie  

o światy. 

4.  Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Szkoły, 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, 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły; 

c) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
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działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

d) opiniowanie propozycji Dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących odpowiednio w ciągu 

trzech lat lub w danym roku szkolnym.  

 

§ 35 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W Szkole mogą działać organy Samorządu Uczniowskiego, o ile zostaną powołane 

przez uczniów Szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Do zakresu praw  Samorządu Uczniowskiego należą w szczególności: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią  

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

właściwych zainteresowań, 

c) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

d) prawo organizowania kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Szkoły, 

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. 

 

§ 36 

 

1. Szczegółowe kompetencje i zasady działania Samorządu Uczniowskiego  określa 

Regulamin Samorządu uchwalony przez ogół uczniów, o ile organy samorządu 

zostaną powołane. 
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§ 37 

 

1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności. 

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor 

spotyka się z przedstawicielami organów Szkoły, delegowanymi przez te organy 

zgodnie z obowiązującymi procedurami, nie rzadziej niż 1 raz w semestrze. 

 

§ 38 

 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego 

Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – 

wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty – także organ prowadzący Szkołę. 

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc  

w zakresie objętym ingerencją Dyrektora. 

 

§ 39 

 

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 

ust. 3 ustawy o  systemie oświaty. 

§ 40 

Zasady współdziałania organów Szkoły i sposób rozwiązywania sporów miedzy nimi. 

 

Wszelkie sytuacje konfliktowe, jakie mogą zaistnieć pomiędzy organami Szkoły, 

są rozwiązywane na drodze negocjacji. W sytuacji bezskutecznych negocjacji, prawo 

zajęcia doradczego stanowiska w sprawie ma organ prowadzący. 

1. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, 

przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) - dyrektor szkoły, 
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rada pedagogiczna, rada rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie 

możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć l miesiąca od ich powstania.  

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy  

z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu 

prowadzącego szkołę. 

2. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi 

organami szkoły. 

3. Dyrektor systematycznie współpracuje z radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi 

organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji. 

4. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich 

kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły. 

5. Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo 

odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści 

uchwały.  

5.1. W przypadku braku respektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, 

podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może 

złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły i oczekiwać odpowiedzi w terminie  

21 dni od złożenia zażalenia. 

6. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach 

swoich kompetencji. 

7. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych posiedzeń tych organów.  

8.  Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji w terminie 7 dni.  

9. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:  

1) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi 

w danej klasie a uczniami tej klasy,  

2) pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt 

z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 

3) dyrektor - jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu. 
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10. Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak 

wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.  

11. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor 

Szkoły. 

12. W przypadkach braku rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą 

odwołać się do organu prowadzącego szkołę.  

13. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny 

wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.  

14. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:  

1)  postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły.  

2)  w przypadkach spornych organy prowadzące szkołę. 

15. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. Rodzice nie mogą jednak ingerować w działania szkoły w zakresie 

wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, 

nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor 

zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego.  

16.  Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą mają na celu: 

-     umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – 

wychowawczymi klasy i szkoły, 

- zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, 

nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania 

zewnętrznego, 

- uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów 

i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności. 

17. Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

18. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. 

19. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem  

a rodzicem. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra 

publicznego. Dba o przestrzeganie  postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej 

działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 
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20. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej zachowując 

ustalenia zawarte w regulaminie tego organu. 

21. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność 

tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi uczniów Szkoły.  

 

§ 41 

Obowiązek szkolny 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do 18 roku życia. 

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

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.   

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły podstawowej podejmuje 

Dyrektor Szkoły jeżeli dziecko:  

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz 

zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

4. Odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje Dyrektor publicznej 

Szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Odroczenia dokonuje się na wniosek 

rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

6. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego.  

7. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego dokonuje Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, 

na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

8. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek  
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w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa  

w ust.5 i 7 składa się do Dyrektora szkoły publicznej w obwodzie której dziecko 

zamieszkuje, nie później niż do 31 sierpnia.  

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 7 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

10. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych w szkole podstawowej, prowadzonych także w formie zdalnej. 

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

11. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego odbywa się przez systematyczne 

notowanie obecności ucznia na każdych zajęciach. 

a) rodzic / prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia w 

ciągu 3 dni roboczych od powrotu dziecka na zajęcia szkolne, 

b) usprawiedliwienie może mieć formę wiadomości przesłanej za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego bądź tradycyjnego dokumentu napisanego odręcznie. 

12. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązania do: 

a) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia za zajęcia szkolne, 

b) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych. 

13. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych w Szkole podstawowej. 

14. Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice lub opiekunowie prawni dziecka 

podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka  na zajęcia szkolne; 

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

d) informowania w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły 

podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 

szkolnego. 
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IV Planowanie i organizacja pracy Szkoły  
 

          § 42 

Planowanie i organizacja pracy Szkoły 

 

1. Cykl kształcenia w Szkole trwa osiem lat, w oddziale przedszkolnym jeden rok. 

 

§ 43 

 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok 

szkolny. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku 

szkolnego. 

§ 44 

 

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

a) plan pracy Szkoły, 

b) arkusz organizacyjny Szkoły, 

c) tygodniowy rozkład zajęć. 

 

§ 45 

 

1. Arkusz organizacyjny Szkoły określa podstawowe założenia pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Arkusz organizacyjny Szkoły przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza – organ 

prowadzący. 

3. Plan pracy Szkoły określa działań wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych 

zaplanowanych do realizacji w danym roku szkolnym. 

4. Plan pracy Szkoły jest ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planów pracy 

zespołów przedmiotowych i zadaniowych, przygotowywanych i przedstawianych 

Dyrektorowi do 31 sierpnia. 
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5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia 

epidemicznego, dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 

§ 46 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny 

Szkoły opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, 

na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz  organizacyjny 

Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

2.  W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

Szkołę. 

 

§ 47 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 48 

 

1. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 49 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej 

 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-

wychowawczym, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki, niezależnie od formy funkcjonowania 

szkoły. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  
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4. Czas trwania zajęć w klasach I-III Szkoły ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia 

z zachowaniem ogólnego tygodniowego rozkładu zajęć. 

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny 

lekcyjnej (30 – 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć 

edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art.  

110 ust. 4 ustawy. 

6. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego w celu zmniejszenia zagrożenia 

zakażenia chorobą zakaźną oraz zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy, 

jak również dostosowania charakteru zajęć zdalnych do możliwości psychofizycznych 

uczniów, długość godziny lekcyjnej określa dyrektor szkoły.  

7. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne: pięcio-

dziesięcio-, piętnastominutowe. 

8. Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut, w tym dwie po 15 lub 20 minut w zależności od 

organizacji zajęć, z zastrzeżeniem ust. 3. Długość przerw może ulegać zmianie na 

wniosek uczniów, Rady Rodziców i po zaopiniowaniu przez pozostałe organa szkoły. 

9. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego w celu zmniejszenia zagrożenia 

zakażenia chorobą zakaźną oraz zapewnienia bezpiecznych warunków ich odbywania,  

długość przerw międzylekcyjnych określa dyrektor szkoły. 

10. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.   

11. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa  

w ust. 3, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas 

tych zajęć w okresie tygodniowym.   

8. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie 

oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie 

międzyszkolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie 

art. 47 ust. 1 pkt. 3 ustawy.  

9.  Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:  

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, 

edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas  

z innymi klasami;  

b) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania 

fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;  
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c) w klasach II–VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć wymienionych w pkt. 1 i 2, prowadzi się w klasach 

rozłącznych. 

 

§ 50 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy 

dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczba uczniów w oddziale w pierwszym  etapie edukacji  powinna wynosić najwyżej 

12 uczniów, a w drugim 18. 

3. W drugim etapie nauczania w klasach liczniejszych niż 14 osób można dokonać, 

podziału na grupy zajęć języków obcych nowożytnych, m. in. ze względu na różnice  

w ich opanowaniu poszczególnych grup. 

4. Zajęcia z zakresu zajęć komputerowych są dzielone na grupy jeśli ilość uczniów  

w klasie przekracza ilość dostępnych stanowisk komputerowych. 

5. Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych dla 

każdego oddziału w danym roku szkolnym, może przydzielić dodatkowe godziny  

na prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w klasach 

pierwszych. 

 

§ 51 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe,  

a także wycieczki i wyjazdy mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych. 

2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę 

środków finansowych. 

3. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zgodnie z indywidualnymi 

wskazaniami zawartymi w orzeczeniu.  
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§ 52 

 

1. Szkoła 707 jest placówką ogólnodostępną, w której istnieje możliwość kształcenia 

dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, w zakresie w którym 

Szkoła jest w stanie zapewnić  niezbędne dla ucznia warunki. 

2. Do zadań Szkoły w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym należą: 

1. Zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2. Zapewnienie odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                          

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunków do nauki, 

sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

3. Zapewnienie zajęć rewalidacyjnych. 

4. Zapewnienie, stosownie do potrzeb, zajęć specjalistycznych (rozwijających 

zainteresowania i zdolności, dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym). 

5. Integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym. 

6. Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

3. Zajęcia odbywają się w czasie pracy Szkoły, a ustalenie terminów zajęć odbywa się przy 

współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.  

4. Praca z dzieckiem w zakresie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych odbywa się przy 

współpracy wszystkich nauczycieli uczących dane dziecko na podstawie 

Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Program taki zwiera: 

a) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności poprzez metody i formy pracy z uczniem; 

b) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów podejmowane wobec dziecka,              

w tym zakres działań  o charakterze rewalidacyjnym;  

c) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

d) działania wspierające rodziców ucznia; 

e) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 
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organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży,  

f) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;  

g) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów.  

6. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniowie lub absolwenci                                                  

z niepełnosprawnościami przystępują do segzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich 

niepełnosprawności.  

Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do uwarunkowanych 

niepełnosprawnością indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta polega w szczególności na:  

 zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,  

 wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu,  

 zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty  z zakresu danej 

niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu  

z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego  

i środków dydaktycznych. 

6a. Szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów lub absolwentów opracowuje Dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i podaje do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin. 

6b. Na podstawie informacji dyrektora CKE, rada pedagogiczna wskazuje sposób lub 

sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów lub absolwentów wybierając spośród 

możliwych sposobów dostosowania określonych w informacji. 
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 § 53 

Świetlica szkolna 

 

Dodatkową formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica, z której 

korzystają jedynie dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii, etyki lecz biorące udział  

w  zajęciach wyrównawczo-rozwijających.  

1. Do zadań  świetlicy należy w szczególności: 

a) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym 

zakresie, 

b) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia 

c) wspieranie rozwoju w indywidualnych potrzebach dzieci. 

 

§ 54 

 

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących nie więcej 

niż 25 uczniów. 

2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w godzinach określonych przez 

Dyrektora – w czasie gdy odbywają się lekcje religii (podanych do publicznej 

wiadomości w planie lekcji) z uwzględnieniem organizacji zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe obowiązani są kontrolować obecność 

uczniów na każdej godzinie lekcyjnej w dzienniku zajęć dodatkowych.  

 

§ 55 

 

Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z planem lekcji Szkoły. 

 

§ 56 

 

1. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy. 
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V Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
 

§ 57 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) szczegółowo regulują sposób 

rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania, uwzględniających  

tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

2. WZO precyzuje sposób formułowania powyższego rozpoznania, o którym mowa w ust. 

1 w postaci ocen klasyfikacyjnych, rocznych. 

3. WZO wspomaga uczniów w planowaniu własnego rozwoju i motywuje ich do dalszej 

pracy. 

4. WZO dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach,  specjalnych uzdolnieniach ucznia, wskazuje, które  

z wymagań zostały spełnione, a które wymagają dalszej pracy. 

5. WZO umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod w pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów, a także wykonane zlecone zadania domowe są 

oceniane wg skali ujętej w WZO i odsyłane poprzez dziennik elektroniczny bądź 

komunikator wraz z uzasadnieniem na indywidualne konto mailowe ucznia.  

 

 

§ 58 

 

1. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów w Szkole określa załącznik nr 2 - Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie  

o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). 
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b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach 

przyjętych w Szkole, 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich 

poprawiania. 

3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  

uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego. 

  4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 3, nie otrzymuje promocji  

do klasy programowo wyższej  i zostaje skreślony z listy uczniów. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim  

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty 

uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena 

celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

6. Uczeń, który w drugim etapie nauczania w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  

z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  

dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej  

z wyróżnieniem. 

7. Uczeń kończy Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  

uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę  zachowania.  

8. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są 

informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego 

lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej. W okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły informacje o osiągnięciach i postępach ucznia przekazywane są 

drogą elektroniczną, w tym na konferencjach online. 

9.  W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę 

pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego 

nauczyciel. 

      9a. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań                             

i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty te zadania                                   

i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. 
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     9b. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji 

uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. 

    9c. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez 

nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 9a -9c  podpisuje odpowiednio 

dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę 

 

 

VI Zakres zadań nauczycieli 
 

      § 59 

 

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

odpowiedzialny za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Do obowiązków i zadań nauczyciela należy w szczególności: 

a) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną zgodnie z planem i doraźnymi zastępstwami, natychmiastowe 

informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie  

i kończenie zajęć, 

b) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

c) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, 

d) stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawania i kształtowania 

uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru, 

e) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, prawidłowe 

organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych  

i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału  

w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego 

podręcznika i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych i poinformowanie  

o nim uczniów i ich prawnych opiekunów,  

f) prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym 

zakresie jak najlepszych wyników, 
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g) dbanie o czystość językową uczniów, uświadamianie i zapobieganie błędom, 

h) doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy, wyposażenie pracowni  

i odpowiedzialności za powierzone mienie, 

i) reagowanie na najdrobniejsze przejawy niszczenia mienia, 

j) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, 

uczenia się i działania, 

k) ochrona uczniów przez skutkami demoralizacji i uzależnienia, kształcenie  

i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  

i szacunku dla każdego człowieka, 

l) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów, 

m) zachowanie bezstronności i obiektywizmu oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów, 

n) realizowanie zadań Szkoły wynikających bezpośrednio z organizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego, 

o) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, 

wspieranie rozwoju psychicznego ich uzdolnień i zainteresowań, 

p) branie czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej, 

q) przestrzeganie i realizowanie postanowień Dyrektora i Rady Pedagogicznej 

zgodnych z przepisami prawa, 

r) szanowanie godności osobistej ucznia, dbanie o kształtowanie u uczniów postaw 

moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni 

między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

s) kształtowanie u uczniów właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich 

oraz wdrażanie ich do czynnego uczestnictwa w życiu Szkoły i środowiska, 

t) nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które 

mogą naruszyć dobro osobiste ucznia lub jego rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły, 

u) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień 

uczniów, 

v) przestrzeganie zapisów „Systemu pomocy  psychologiczno - pedagogicznej 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu, Szkoła 707”. 

w) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy 
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x) udział z zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem 

omówienia spraw związanych z organizacją, koordynacją działań 

wspomagających jego wychowanków, 

y) bezstronne, rzetelne, systematyczne, bieżące i sprawiedliwe ocenianie wiedzy  

i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji 

oceny, 

z) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania, 

aa) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica, 

bb) udostępnianie uczniom oraz ich rodzicom/prawnym opiekunom pisemnych 

prac zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

cc) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych 

ocenach według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach Oceniania, 

dd) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi  

w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie 

organizacyjnej; 

ee) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe 

dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych 

dokumentów, określonych w Harmonogramie Sprawozdawczości bieżącej  

i śródrocznej/rocznej, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte 

zajęcia; 

ff) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia; 

gg) ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

hh) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze; 

ii) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć)  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia:  

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –  

na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia  

na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
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wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej -  

na podstawie tej opinii, 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który 

objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

jj) budowanie stosownych komunikatów wobec ucznia i prawnego opiekuna, 

opartych na faktach i danych, podając obrzar do pracy i określając mocne 

strony ucznia. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz 

jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

4. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący 

powołany przez Dyrektora Szkoły.   

5. Zespół określa plan pracy i zadania i do realizacji w danym roku szkolnym. 

Podsumowanie pracy zespołu odbywa się najpóźniej podczas ostatniego w danym roku 

szkolnym zebraniu Rady Pedagogicznej.  

6. W skład osobowy zespołów, o których mowa w ust. 5 wchodzą: 

 dla klas I – III wszyscy nauczyciele uczący w klasach I –III; 

 pozostałe odrębne zespoły tworzą zatrudnieni w Szkole nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów. 

7. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 5 należy przygotowanie wspólnie 

propozycji: 
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a) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 

b) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania 

obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka 

obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub 

międzyklasowych; 

8. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio   

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym 

przepisami dla danego stanowiska; 

b)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i  doskonaleniem zawodowym. 

9. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać swoje działania w okresach 

tygodniowych odpowiednio w dzienniku elektronicznym, dzienniku pedagoga, 

dzienniku zajęć rewalidacji. 

 

 

§ 60 

 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

a) organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowanie atmosfery dobrej pracy, 

życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów, 

b) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą,  

w celu doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, współpraca  

z pielęgniarką oraz rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób  

i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego 

niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska, 

c) systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach 

rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie Szkoły oraz organizowanie 

wzajemnych kontaktów między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją, 

d) prowadzenie działalności dla upowszechniania kultury pedagogicznej wśród 

rodziców, 

e) inspirowanie środowiska wychowawczego i organizowanie działań  na rzecz 

Szkoły oraz integrowanie Szkoły ze środowiskiem, 
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f) inicjowanie samorządowej działalności uczniów poprzez stwarzanie dogodnych 

warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich  

i młodzieżowych oraz sprawowanie opieki nad samorządem klasowym, 

g) systematyczne oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania 

odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie właściwych postaw 

społecznych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania  

i rozwiązywania problemów środowiska, 

h) wykształcanie u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu Szkoły 

i zajęciach pozalekcyjnych  

i) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, 

j) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-

wychowawczej w klasie, 

k) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  a   w szczególności:   

 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie  

i społeczeństwie; 

 inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

 podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 

w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

b) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz 

indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków; 

c) wnioskowanie o objęcie wychowanka wsparciem  psychologiczno-

pedagogicznym; 

d) udział w pracach Zespołu Wspierającego, powołanego na potrzeby pracy  

z uczniem posiadającym orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

§ 61 

 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
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a) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn  

niepowodzeń szkolnych i środowiskowych,  

b) określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom, w  tym  uczniom   

z  wybitnymi   uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

odpowiednio do  rozpoznanych potrzeb,  

c) organizowanie   i   prowadzenie   różnych   form   pomocy      psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,  

d) podejmowanie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikających   

z Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego   

e) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających  

z  programu  Wychowawczo-Profilaktycznego 

f) działanie  na  rzecz  zorganizowania  opieki  i  pomocy  materialnej  uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,  

g) doradztwo   pedagogiczne   dla   uczniów,   nauczycieli   i   rodziców   (prawnych 

opiekunów),  

h) nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów,  

i) rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposobu spędzania czasu wolnego 

przez   uczniów   napotykających   trudności   w   realizacji   procesu   

dydaktyczno- wychowawczego, w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,  

j) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi innymi 

specjalistycznymi   poradniami   w   zakresie   konsultacji   metod   i   form   

pomocy uczniom  oraz  w  zakresie  specjalistycznej  diagnozy  lub  terapii   

w  indywidualnych przypadkach,  

k) udzielanie uczniom pomocy  w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych  

na tle niepowodzeń szkolnych,  

l) przeciwdziałanie zagrożeniu niedostosowaniem społecznym   dzieci, 

ł) organizowanie  różnych  form  o charakterze socjoterapii, udzielanie porad 

rodzicom (prawnym opiekunom) w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,  

m) wnioskowanie o zbadanie sytuacji uczniów z rodzin budzących zastrzeżenia  

w zakresie bezpieczeństwa uczniów,  

n) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w  szkole pozyskanych 

od wychowawców klas,  

o) systematyczne  i  prawidłowe  prowadzenie  dokumentacji  –  dziennika  pedagoga  
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oraz nadzorowanie teczek indywidualnych dzieci prowadzonych przez 

nauczycieli uczących dane dziecko 

p) współpracę  z  organami  szkoły,  policją,  sądami  w  przypadkach  wykroczeń 

uczniów, naruszenia Statutu szkoły,  

r) określanie  form  i  sposobów  udzielania  pomocy  uczniom,  poprzez  wydawanie 

opinii  i  zaleceń dotyczących  stymulowania   rozwoju  lub  pokonywania  przez 

uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce,  

s) organizację  zajęć kompensacyjno-korekcyjnych  dla  uczniów  wymagających 

takiej pomocy. 

t) przewodniczenie zespołowi wspierającemu, powołanemu na rzecz pracy z uczniem 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§ 62 

 

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.  

2. Kwalifikacje pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.  

3. Liczba pracowników administracji i obsługi podyktowana jest potrzebami szkoły.  

4. Liczbę i rodzaj etatów opracowuje dyrektor szkoły, a zatwierdza organ prowadzący.  

5. Wszyscy pracownicy szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów i zobowiązani są 

do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do postępowania zgodnie  

z procedurą w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją.  

6. Pracownicy administracji szkoły to:  

a) asystent Dyrektora  

7. Pracownicy obsługi to:  

a) personel sprzątający 

8. Szkoła prowadzi sekretariat, do którego zadań należy w szczególności:  

1. Organizowanie oraz załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem  

i techniczną obsługą korespondencji,  

2. Prowadzenie składnicy akt,  

 3. Prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów,  

4. Wydawanie legitymacji i zaświadczeń dla uczniów,  

5. Prowadzenie gospodarki formularzami i drukami oraz świadectwami szkolnymi, 

łącznie z ewidencją druków ścisłego zarachowania,  

6. Przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych,  
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7. Ewidencja korespondencji, jej klasyfikacja oraz zasady przechowywania akt  

archiwalnych, które reguluje odpowiednie przepisy,  

8 . Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.  

 

§ 63 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę  

 

1. Typ zajęć organizowanych przez Szkołę związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa: 

1. zajęcia lekcyjne; 

2. zajęcia warsztatowe - warsztaty aktywności twórczej, plastyczne, teatralne w j. 

angielskim,  

3. koła zainteresowań: 

a) klasy II-III: koło lingwistyczne, gry logiczne; 

b) kl. IV-VI: konwersacje w j. niemieckim,  techniki uczenia się, koło 

matematyczne ( w zależności od możliwości czasowych); 

4. przerwy śródlekcyjne o długości 10, 15 minut ; 

5. przerwy obiadowe, o długości 45 minut, w czasie których uczniowie pod opieką 

nauczycieli dyżurujących spożywają posiłek w stołówce Centrum Medycznego 

Karpacz S.A.; 

6. wycieczki/wyjścia/działalność „Klubu Wędrowca”; 

7. zajęcia  wychowania fizycznego w sali gimnastycznej,  lodowisku, stoku 

narciarskim, basenie; 

8. rozpoczynanie dnia zajęć; 

9. kończenie dnia zajęć. 

 

2. Dodatkowo Szkoła wzmacnia działania mające na celu zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa przez: 

a) obecność  monitoringu; 

b) obecność systemu kontroli dostępu. 

 

§ 64 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom odnośnie pkt. 1-3: 
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1.  Zajęcia odbywają się  z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

2. Nauczyciel jako pierwszy wchodzi do sali lekcyjnej kontrolując jej stan techniczny.  

3. Nauczyciel pozostaje z uczniami do momentu zakończenia zajęć oraz upewnieniu się,  

że nauczyciel pełniący dyżur w czasie przerwy jest już na swoim stanowisku 

4. W każdej sali lekcyjnej znajduje się aktualny harmonogram dyżurów śródlekcyjnych 

5. Ewentualne awarie bądź uszkodzenia wyposażenia klasy są natychmiast zgłaszane  

w sekretariacie Szkoły. 

6. Jeśli ewentualne awarie bądź uszkodzenia zagrażają życiu, zdrowiu uczniów lub 

uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć nauczyciel wraz z dziećmi przenosi się do 

sali lekcyjnej wskazanej przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.  

7. W razie sytuacji kryzysowych nauczyciel postępuje wg Procedur, stanowiących 

załącznik nr 5 do niniejszego statutu. 

8. 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. 

9. Tygodniowy plan zajęć jest przygotowany z zachowaniem równomiernego obciążenia  

w poszczególnych dniach tygodnia oraz różnorodności zajęć w danym dniu. 

10. Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadniona 

nieobecność ucznia informując dyrektora, pedagoga lub wychowawcę. 

11. Za ład i porządek pozostawiony po zajęciach odpowiada nauczyciel prowadzący 

lekcję. 

12. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i wychowawcy zapoznają uczniów  

z zasadami BHP. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest 

łączenie grup/klas i powierzenie opieki nad nimi jednemu nauczycielowi (pod 

warunkiem, że liczebność grupy po połączeniu  nie przekroczy 25 osób). 

14. W przypadkach losowych wymagających opuszczenia zajęć w danym dniu, ucznia 

może zwolnić wychowawca, nauczyciel danego przedmiotu  lub dyrektor Szkoły na 

pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna zamieszczony w dzienniku 

elektronicznym, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę 

opuszczenia szkoły, lub po rozmowie telefonicznej z rodzicem/prawnym opiekunem. 

Fakt taki jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym przez wpis  wg Regulaminu 

(załącznik nr 6).  
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15. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole  

(u innego nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 

16. Niedopuszczalne jest wypraszanie ucznia z sali lekcyjnej w trakcie zajęć. 

17. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie 

przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie  

z planem powinni przebywać na terenie szkoły. 

18. Nauczyciel, wychowawca, pedagog rozpoczyna swój pobyt w szkole na 10 minut 

przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych lub wychowawczych. 

19. W przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia odbywają się z zastępującym 

nauczycielem, wychowawcą w wyznaczonych salach lekcyjnych. 

20. Harmonogram zastępstw i dyżurów sprawowanych pod nieobecność nauczyciela 

sporządza dyrektor lub wyznaczony prze dyrektora nauczyciel. 

21. Szkoła 707 pozostaje pod kontrola i opieką specjalisty w zakresie BHP, będącego 

pracownikiem CMK. 

22. Szkoła przynajmniej raz w roku przechodzi gruntowną kontrolę pod kontem BHP. 

Ewentualne zalecenia wdrażane są w ciągu dwóch tygodniom daty ich przekazania. 

Wyjątkiem są zalecenia pilne, które wdrażane są natychmiast.  

23. Do zadań specjalisty BHP należą: 

23.1.nadzór nad warunkami pracy i stanem technicznym szkoły, 

23.2. zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich niedociągnięć technicznych, które 

mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających na terenie 

szkoły, 

23.3. organizowanie okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp, 

23.4. prowadzanie dokumentacji związanej z wypadkami uczniów i pracowników 

szkoły. 

24. Przynajmniej raz w roku szkolnym odbywa się próbna ewakuacja uczniów  

i pracowników z budynku Szkoły na wypadek pożaru, wybuchu, wtargnięcia osoby 

niepożądanej bądź innych zdarzeń nieprzewidzianych.  

25. W razie wypadku: 

1.  Nauczyciel, u którego podczas zajęć wydarzył się wypadek ma obowiązek: 

a) udzielić uczniowi pierwszej pomocy, 

b) wezwać pomoc, 

c) w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, 

d) zabezpieczyć miejsce wypadku, 
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e) zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły. 

2. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba ma obowiązek: 

1. Powiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, oraz zorganizować 

opiekę dla pozostałych uczniów. 

2. Powiadomić pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

społecznego inspektora pracy, 

3. Powołać zespół powypadkowy, 

4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także zbiorowym zawiadomić 

bezzwłocznie prokuratora, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego, 

5. Zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego  

w razie podejrzenia zatrucia pokarmowego, bądź stwierdzenia zarażenia korona 

wirusem. 

6. Zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację 

powypadkową, 

7. Prowadzić rejestr wypadków uczniów, 

8. Omówić na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wyniki analizy wypadków 

uczniów oraz podjętej działalności zapobiegawczej. 

3. Jeśli zaistniałe zdarzenie nie wymaga nagłej interwencji lekarskiej, nauczyciel pod 

którego opieką przebywał uczeń w trakcie zdarzenia, informuje rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia oraz sporządza notatkę ze zdarzenia pozostającą w dokumentacji. 

Notatka powinna zawierać: 

a) datę, godzinę, rodzaj zajęć i  miejsce zdarzenia, 

b) dane osób zaangażowanych, 

c) szczegółowy opis zdarzenia i doznanego urazu, 

d) dane osób sprawujących nadzór nad uczniem, 

e) czytelny podpis nauczyciela sporządzającego notatkę. 

26. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia odbywa się konsultacja 

lekarska. Równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia. 

27. Każde podanie uczniowi leków w szkole (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) 

powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice 

(prawni opiekunowie) powinni przedstawić zaświadczenie określające: nazwę leku, 

dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. 
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28. W szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim (nie dotyczy  

to udzielania pomocy w nagłych wypadkach). 

29. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym 

rodziców (prawnych opiekunów). Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły 

i zapewnić mu opiekę medyczną. W przypadku podejrzenia zarażenia COVID19 

uczeń jest odizolowany, a rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek niezwłocznie 

odebrać dziecko. 

30. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) szkoła 

powierza dziecko opiece lekarskiej w najszybszej dostępnej formie (np. karetka 

pogotowia, pomoc specjalistyczne Centrum Medycznego Karpacz) i powiadamia 

rodziców (prawnych opiekunów). Do czasu przyjazdy rodzica/prawnego opiekuna 

uczeń przebywa pod opieką lekarską i wychowawcy bądź dyrektora szkoły.  

§ 65 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom odnośnie pkt. 4-5 

1. W czasie przerw międzylekcyjnych wszyscy uczniowie opuszczają sale lekcyjne i jeśli 

warunki pogodowe na to pozwalają spędzają je na świeżym powietrzu. 

2. W czasie przerw w miejscach wyznaczonych do dyspozycji uczniów dyżurują 

nauczyciele zgodnie z harmonogramem oraz wg procedur dyżurowania. 

2.1. Zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego: 

1. Nauczyciel ma obowiązek rozpoczynać dyżur punktualnie, tzn. jednocześnie z 

dzwonkiem powinien znaleźć się na swoim stanowisku (zgodnie z planem dyżurów) i 

opuścić je po dzwonku na lekcję, kiedy wszyscy uczniowie znajdą się pod opieką 

nauczycieli, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował. 

2. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie 

dyżurowania, tzn. za ład i porządek, nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, nie 

dopuszcza do gromadzenia się w toaletach, dba o utrzymanie odległości 

zapewniających bezpieczeństwo i higienę,  nie pozwala wychodzić poza teren szkoły i 

na skarpę przed szkołą. Nauczyciel pilnuje, aby uczniowie zbierali po sobie woreczki 

po śniadaniach, bidony, śniadaniówki. Jeśli wyrzucają pozostałości po śniadaniach, 

nauczyciel dba aby działo się to zgodnie z zasadami segregowania odpadów. Nie 

pozwala korzystać z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, tabletów, konsol do gier, 

telefonów komórkowych (z wyjątkiem, gdy uczeń zgłasza zapotrzebowanie kontaktu z 

rodzicem w sytuacjach wyjątkowych).  
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3. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 

uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, tzn. zakazuje 

biegania w korytarzu, na schodach, siadania na grzejnikach i parapetach, spędzania 

przerw w łącznikach i sanitariatach, przebywania na schodach, grania w piłkę nożną z 

wyjątkiem wyznaczonych przerw, egzekwuje zmianę obuwia, nie dopuszcza do 

samowolnego opuszczania terenu szkoły. 

4. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek pełnić dyżur czynnie, nie powinien zajmować 

się sprawami postronnymi, takimi jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, 

nauczycielami czy innymi osobami oraz wykonywaniem czynności, które 

przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

     i poinformowania o tym fakcie dyrektora (osoby wyznaczonej). 

6. Nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły (osobie 

wyznaczonej) zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć. 

7. W przypadku niesprzyjającej aury nauczyciele pełnią dyżury w obsadach 

zapewniających bezpieczeństwo na sali gimnastycznej (2 osoby po przeciwległych 

końcach sali) i na parterze (przy toaletach i końcu korytarza). 

8. Jeśli pogoda na to pozwala, następuje podział na 4 obszary dyżurowania: front, sala 

gimnastyczna, plac zabaw, korytarz. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest 

motywowanie uczniów do spędzania przerw na świeżym powietrzu. 

9. Druga przerwa jest przerwą śniadaniową – uczniowie spożywają śniadania dostarczone 

do sal lekcyjnych w wyznaczonych sektorach. 

10.Przerwę po szóstej godzinie lekcyjnej wszyscy uczniowie klas IV-VIII spędzają na 

parterze, uczniowie klas I-III spędzają ją w salach lekcyjnych pozostając pod opieką 

nauczyciela, który realizował z daną klasą 6 godzinę lekcyjną. 

11. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli dyżurujących: 

a) przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych: 

 nauczyciel rozpoczynający dyżur przed lekcjami jest w szkole o godzinie 

7:40; 

 nauczyciel pomaga uczniom młodszym w przebraniu się; 

 nauczyciel egzekwuje, aby rodzice / prawni opiekunownie nie wchodzili na 

teren korytarza i/lub I piętra; obrzarami dostępnymi dla rodzica jest 

sekretariat, hol oraz wiatrołap; 
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 dyżur rozpoczyna w wyznaczonym miejscu punktualnie o godzinie 7:45  

i sprawuje go do godziny 7:55; 

 wszyscy nauczyciele rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00, pełnią dyżury 

w klasach od godziny 7:55. 

b)  po piątej godzinie lekcyjnej, dyżurujący od 12:30 do opuszczenia szkoły przez 

uczniów klas IV-VIII: 

 czeka aż nauczyciel sprawujący dyżur obiadowy ubierze się i odbierze 

oddziały klasowe 

 pomaga uczniom ubrać się jeśli istnieje taka potrzeba 

 monitoruje ustawienie uczniów w oddziałach klasowych 

 dba aby nie miały miejsca zachowania zagrażające zdrowiu, w tym 

gromadzenie się zachowania wskazanych odległości, 

 dba o ład i porządek przed salami i na korytarzu, 

 nauczyciel pierwszej i ostatniej klasy opuszczającej szkołę i sprawujący 

opiekę nad dziećmi w czasie przerwy obiadowej pobiera z sekretariatu 

klucz do wejścia do CMK. Nauczyciele ci są odpwoiedzialni za otwarcie i 

zamknięcie wejścia oraz zwrócenie klucza do sekretariatu Szkoły. 

 Uczniowie klas I-III rozpoczynają przygotowania do opuszczenia szkoły o 

godz. 12:10, pozostając pod opieką nauczyciela realizującego 5 godzinę 

lekcyjną o godz. 12:20 rozpoczynają spożywanie posiłku w CMK pod 

opieką nauczyciela dyżurujacego. Po zakończeniu posiłku klasy te mogą 

pozostać na świeżym powietrzu lub przebywają w sali gimnastycznej. 

 Uczniowei klas IV-VIII rozpoczynają przygotowania do opuszczenia szkoły 

o godz. 12:30 pozostając pod opieką nauczycieli dyzurujacych po 5 

godzinie. O godz. 12:45 rozpoczynają spożywanie posiłku. Oddziały te 

wracają na teren szkoły na godzinę 13:15. W przypadku niesprzyjającej 

aury i wcześniejszego powrotu, uczniowie tych oddziałów oczekują na 

zajęcia przwbywając na parterze pod opieką nauczycieli dyżurujacych. 

Podział ten umożliwi uniknięcie spiętrzenia się przy korzystaniu z szatni, 

opuszczaniu budynku, korzystaniu z szatni w CMK wejściu do stołówki, 

spożywania posiłku oraz opuszczaniu budynku.  
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Uczniowie 

c ) w czasie przerwy obiadowej 

 nauczyciel organizuje zbiórkę dzieci z którymi idzie na obiad, po 

przeliczeniu i dezynfekcji rąk, wszyscy razem wychodzą do budynku CMK; 

 do budynku CMK uczniowie przechodzą w parach, nie tarasując jezdni; 

 przed wejściem do budynku CMK nauczyciel wycisza grupę; 

 w szatni na parterze CMK, gdzie dzieci pozostawiają okrycie wierzchnie, 

nauczyciel pilnuje porządku i ciszy; 

 uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią w wyznaczonych dla klas 

sektorach; 

 na stołówkę uczniowie wchodzą zwartą grupą, nauczyciel dba o porządek, 

kulturę zachowania; 

 uczniowie zajmują wyznaczone miesjcsa przy stolikach (dwie osoby przy 

jednym stoliku)  wg klasy do której uczęszczają. 

d) nauczyciel pełniący dyżur przy drzwiach wyjściowych (stojąc w wiatrołapie) 

- jeśli pogoda pozwala, dba, żeby dzieci już ubrane opuściły budynek szkoły i 

oczekiwały na prawnych opiekunów przed budynkiem szkoły; 

- dba aby czas przebywania na terenie szkoły był jak najkrótszy; 

- egzekwuje dezynfekcję rąk oraz obowiązek założenia maski u rodzica 

wchodzącego na teren wspólny (wyłącznie hol). Od 2 września rodzic / prawny 

opiekun nie wchodzi na teren szkoły.  

e) nauczyciel pełniący dyżur przy szafkach  

- dba o prządek przy szafkach, z pomocą personelu  sprzątającego pomaga 

dzieciom przygotować się do wyjścia, dba o bezpieczeństwo, porządek i punktualność; 

- porządkuje pokój  nauczycielski, wyłącza sprzęty, zbiera wyłączony  

sprzęt komputerowy jeśli pozostał w klasach i odnosi do sekretariatu. 

f) nauczyciel pełniący dyżur przy drzwiach holu 

- pomaga uczniom w przygotowaniu się do opuszczenia szkoły,  

- dba, aby rodzice nie wchodzili na teren korytarza oraz I piętra, 

- pomaga dzieciom dojeżdżającym busami w odnalezieniu swojego 

przewoźnika, który oczekuje holu. 
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g) nauczyciel pełniący dyżur na boisku 

 - dba, aby uczeń klas I-III oraz uczniowie starsi nieposiadający pisemnej 

zgody rodzica na samodzielne opuszczenie szkoły, nie oddalił się poza teren 

szkoły; 

 - dba o bezpieczeństwo i porządek w czasie oczekiwania na opiekuna; 

 

Zaleca się, aby uczniowie klas I-III zakończyli 7 godzinę lekcyjną o godz. 

14:35 i wcześniej udali się do szatni. W tym czasie pozostają pod opieką 

nauczycieli realizujących 7 godzinę lekcyjną (do momentu stawienia się 

nauczyciela dyżurującego na danym obszarze). Klasy IV-VIII kończą 7 

godzinę lekcyjną o godz. 14:50. 

 

Strefy spędzania przerw przez poszczególne klasy: 

przerwa klasy I-III klasy IV-VI 

przed 1 lekcją I piętro (poza kl. IIa) parter 

po 1 lekcji sala gimastyczna parter 

po 2 lekcji parter (w tym II 

śniadanie) 

sala gimastyczna (w tym 

II śniadanie) 

po 3 lekcji sala gimnastyczna parter 

po 4 lekcji parter sala gimnastyczna 

po przerwie obiadowej sala gimnastycza parter 

po 6  lekcji sale lekcyjne parter 

 

§ 66 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom odnośnie pkt.6 

1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo turystyczne powinny 

mieć na celu w szczególności :  

a. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, 

b. poznawanie kultury i historii innych państw, 

c. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i 

kulturowego, 

d. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 
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e. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

f. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 

sprawności fizycznej,  

g. poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z z terenów zagrożonych ekologicznie,  

h. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej, 

i. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

 

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.  

3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:  

 a. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów 

b. wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym - 

niewymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i 

umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowane w celu 

nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej 

wiedzy w praktyce, 

c. specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga 

przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność 

turystyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych. 

 

4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz, 

w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.  

5. Wycieczki i imprezy powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, 

wieku, stanu zdrowia oraz kondycji i sprawności fizycznej.  

6. W wycieczkach uczestniczą wszyscy uczniowie danej klasy.  

7. Dopuszcza się udział w wycieczce uczniów z innych klas.  

8. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie: 
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a) w stosunku, do których są przeciwwskazania lekarskie  

b) zostali zawieszeni w prawach ucznia  

9. Szkoła może organizować wyjazdy krajowe i zagraniczne. Organizację wycieczek 

zagranicznych regulują odrębne przepisy.  

10. Organizacja wycieczek: 

 

1. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg 

wycieczki jest kierownik wycieczki.  

2. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród 

pracowników pedagogicznych szkoły. 

 a) W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być 

także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły. 

 b) W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i 

opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki 

3. Kierownik wycieczki najpóźniej na 4 dni przed planowaną wycieczką informuje 

dyrektora lub  osobę upoważnioną o jej założeniach organizacyjnych.  

4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia 

dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.  

5. Dokumentacja wycieczki zawiera:  

a) kartę wycieczki z jej harmonogramem oraz zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) na udział 

b) listę uczestników,  

c) wstępny kosztorys ( w razie potrzeby)  

d) rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po 

zakończeniu wycieczki) – w razie potrzeby. 

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub 

poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są 

przekazywane kierownikowi wycieczki.  

7. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych 

obowiązków pracowniczych.  
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8. Udział ucznia w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego 

(oświadczenie wypełnione przez rodzica na początku roku szkolnego).  

9. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach 

zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez 

dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki umieszcza w wyznaczonym 

przez Dyrektora miejscu. 

10. Na klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w 

ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nauczyciel organizujący takie 

wyjście, musi uzyskać zgodę dyrektora. Wyjście należy udokumentować dokonując 

wpisu w rejestrze wyjść oraz odnotować w dzienniku.  

11. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek. 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik  

i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.  

2. Opiekunami powinni być nauczyciele. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na 

wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.  

3. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych  

i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m. mogą prowadzić 

wyłącznie przewodnicy turystyczni.  

4. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy  

i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych 

(szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę 

odwołać.  

5. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów 

oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie 

sprawdzać stan liczbowy uczniów.  

6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.  

7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach.  

8. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do 

przewozu osób pojazdy.  

9. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników 

wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie 

wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  
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10. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie 

wycieczki miejscu.  

13. W trakcie przejazdów kolejowych grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w 

jednym agonie kolejowym. Niedopuszczalne jest wcześniejsze wskakiwanie 

uczestników wycieczki do jadącego pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących.  

12. Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko pod opieką rodzica 

ucznia lub prawnego opiekuna.  

13. Kierownik wycieczki może zezwolić na późniejsze dołączenie lub wcześniejsze 

odłączenie uczestnika do wycieczki jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica.  

14. W przypadku nieprzestrzegania zasad przez uczestników wycieczki kierownik 

może ją przerwać bez względu na poniesione przez dzieci koszty.  

 

12. Obowiązki kierownika wycieczki.  Kierownik wycieczki: 

1) opracowuje program i regulamin wycieczki; 

2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie; 

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz 

zapewnia warunki do ich przestrzegania; 

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów 

wycieczki; 

8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 
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10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców. 

 

13. Obowiązki opiekuna. Opiekun wycieczki: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i 

przestrzegania jej regulaminu; 

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

14. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników  

1. Uczniowie wykonują polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika.  

2. Uczestników wycieczki obowiązuje strój szkolny.  

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy 

bezpieczeństwa.  

4. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających. 

5. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4. zawiadamia się jego 

rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do natychmiastowego 

odebrania dziecka z wycieczki. 

6. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.  

7. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.  

8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń 

kierownika, wycieczki.  

9. Z urządzeń technicznych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.  

10. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów tych obiektów.  
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11. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.  

12. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub 

opiekuna.  

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje 

zgodnie ze statutem szkoły.  

14. Zabrania się opuszczać miejsce zakwaterowania bez zezwolenia.  

15. Zabrania się zażywać leków bez wiedzy opiekunów, lekarzy.  

16. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego 

wychowania i kultury.  

17. Uczestników wycieczek obowiązuje strój szkolny. 

15. Finansowanie wycieczek 

1. Plan finansowy/ kosztorys wycieczki musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt 

jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne  

i programowe.  

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców 

lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń 

wspierających oświatę oraz od sponsorów).  

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany  

z innych źródeł.  

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.  

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie. 

Koszty te pokrywają uczestnicy wycieczki.  

6.  Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań 

finansowych z nią związanych.  

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania 

nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.  

8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy 

wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju 

działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach 

mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika 

wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą 

przekroczyć 20 % kosztów wycieczki. 
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 § 67 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom odnośnie pkt.7 

 

1. W czasie zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów 

sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru 

osób do tego upoważnionych. 

2. W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalną 

uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu uczniów, 

dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności. 

3. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być 

zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę możliwości 

kierowani do pielęgniarki szkolnej. 

4. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo ćwiczących. 

5. Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska 

szkolnego, powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu; stan 

techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinien być sprawdzony 

przed każdymi zajęciami przez nauczyciela uczącego. 

6. Zajęcia na lodowisku/stoku narciarskim/basenie są zaplanowane w tygodniowym  planie 

zajęć. W czasie tych zajęć obowiązuje Regulamin obiektów, na których się odbywają. 

7. Uczniowie klas są dowożeni do obiektów sportowych, gdzie odbywają się zajęcia pod 

opieką nauczyciela wychowania fizycznego w poniższym zakresie: 

a) kl. I-II – zajęcia na lodowisku, zajęcia na stoku odległym od budynku Szkoły dalej 

niż 500 m. zajęcia na basenie; 

b) kl. III-VIII - zajęcia na stoku odległym od budynku Szkoły dalej niż 500 m.; 

c) koszt związany z wejściem na ww. obiekty sportowe pokrywa Szkoła. 

d) koszt dowozu pokrywany jest z innych źródeł (fundusz Rady Rodziców). 

8. Uczniowie klasy pierwszej mogą pozostać dodatkowo pod opieką nauczyciela 

wspomagającego, do którego obowiązków należy : 

a) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w trakcie przygotowań do zajęć, 

b) wspieranie dzieci w czynnościach organizacyjnych, 

c) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów, 



68 

 

d) wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych związanych z adaptacją w nowym 

otoczeniu. 

9. Zajęcia na basenie odbywają się wyłącznie w obecności ratownika.  

 

 

 

§ 68 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom odnośnie pkt. 8-9 

 

1. Nauczyciele rozpoczynają pełnienie dyżuru  w wyznaczonych miejscach przed lekcjami 

godz. 7:45. 

2. Nauczyciel pełniący dyżur w danym dniu ma obowiązek stawić się w Szkole o godz. 

07:40 

3. Rodzice przyprowadzający dzieci wcześniej są zobowiązani do sprawowania nad nimi 

opieki do momentu rozpoczęci dyżuru przez nauczyciela.  

4. Po przyjściu uczniowie są zobowiązani zdjąć  odzież wierzchnią, zmienić obuwie.  

5. Pierwszy dzwonek, po którym uczniowie wchodzą do sal i przygotowują niezbędne 

materiału do realizacji zajęć, ma miejsce o godz. 07:55, a o godz. 08:00 rozpoczynają 

się zajęcia. W godz. 07:45 do 07:55 opiekę sprawuje nauczyciel dyżurujący, od godz. 

07:55 opiekę przejmuje nauczyciel realizujący pierwszą godzinę lekcyjną w danym 

dniu. 

6. Siódma godzina lekcyjna kończy się o godz. 14:50  

7. Nauczyciel kończący zajęcia sprawdza czy dyżurujący po siódmej godzinie jest  

na stanowisku, uczniowie opuszczają salę lekcyjną.  

8. We wrześniu każdego roku szkolnego rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek 

zadeklarować uczniów, którzy mogą samodzielnie opuszczać teren Szkoły (w klasach 

IV-VIII) oraz uzupełnić karty wskazujące osoby upoważnione do odbioru dziecka 

(oddział przedszkolny – VIII).  

9. Nauczyciel dyżurujący przy drzwiach wyjściowych ma obowiązek zapoznać się z ww 

dokumentami.  

10. W początkowych dniach września nauczyciela dyżurującego wspierają wychowawcy 

klasy.  

11. Uczniowie dowożeni zorganizowanym przewozem są odbierani przez upoważnionych 

kierowców i pod ich opieką przechodzą na parking. 
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§ 69 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom odnośnie pkt.11.a 

 

1. Budynek Szkoły 707 jest obiektem monitorowanym. 

2. Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole 707: 

1.Infrastruktura Szkoły 707, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to: 

1) parter budynku szkoły 

2) wejścia do szkoły(główne i boczne), 

3) sala gimnastyczna 

2.Celem monitoringu jest: 

a) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na 

terenie szkoły; 

b) utrzymanie braku zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających 

zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów; 

c) wyjaśnianie sytuacji spornych i konfliktowych; 

d) pomoc w ustaleniu sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, 

kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu; 

e) ograniczanie dostępu do szkoły, boisk, placu zabaw oraz jej terenu osób 

nieuprawnionych i niepożądanych; 

f) utrzymanie niskiego poziomu ilości zniszczeń w szkole, na boiskach, placu zabaw 

i wokół szkoły; 

g) zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

h) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

i) utrzymanie bezpieczeństwa mienia i wyposażenia szkoły. 

3. Monitoring funkcjonuje całodobowo z możliwością przeglądania w czasie 

rzeczywistym przez firmę ochroniarską zgodnie z podpisaną umową o świadczenie 

usług ochrony mienia i ludzi. 

4. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer 

systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii). 

5. System monitoringu wizyjnego w Szkole 707 składa się z: 

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków szkoły  

w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób, 

2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, 
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3) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 

6. Budynek Szkoły 707 objęty monitoringiem  jest oznakowany stosowanymi 

tabliczkami informacyjnymi. 

7. Pracownicy oraz uczniowie szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole 

monitoringu wizyjnego. 

8. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym szkołę znajduje się w pomieszczeniu 

Centrum Medycznego Karpacz S. A., do którego dostęp mają tylko upoważnione 

osoby. 

9. Monitoring wizyjny służy tylko i wyłącznie do powyższych działań i nie może być 

użyty w innych celach. 

10. Za zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego w imieniu Administratora Danych 

Osobowych odpowiada Kierownik Działu IT Centrum Medycznego Karpacz SA. 

11. Uprawnienia do przeglądania monitoringu ze strony Administratora  posiada 

pracownik posiadający uprawnienia zarejestrowane w Rejestrze osób upoważnionych 

do przetwarzania danych osobowych prowadzonym przez Specjalistę ds. 

pracowniczych, a osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring 

wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych. 

12. Okres przechowywania danych wynosi 90 dni.  

13. Zapis ten może być udostępniony Dyrektorowi Szkoły. 

14. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych 

przez nie czynności prawnych np. Policji, sądom, prokuraturom na ich pisemny 

wniosek. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na 

potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się z wnioskiem na piśmie do 

Administratora danych z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie 

standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie 

Administratora w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło 

zostać zarejestrowane przez monitoring (dzień wystąpienia zdarzenia).  

15. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny 

zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

 

§ 70 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom odnośnie pkt.11.b 
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1. System Kontroli Dostępu składa się z: domofonu z kamerą video oraz urządzenia 

zapisującego obraz, jest urządzeniem zamieszczonym przy drzwiach frontowych 

budynku Szkoły.  

2. System Kontroli Dostępu jest urządzeniem zaopatrzonym w czytnik kart umożliwiający 

nauczycielom i pracownikom szkoły swobodne wejście  na teren Szkoły.  

3. Osoby, którym udostępniono kartę, pisemnie potwierdzają ten fakt.  

4. Osoby, którym udostępniono kartę, zobowiązane są dochować staranności i dbałości  

w zabezpieczeniu jej. Ewentualne zgubienie karty  należy natychmiastowo zgłosić 

Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej, podając szczegółowe okoliczności zajścia. 

Koszty wydania nowej karty ponosi pracownik, który zagubił pierwotnie wydaną kartę. 

5. Udostępnianie karty osobom postronnym jest zabronione.  

6. Monitor Systemu Kontroli Dostępu znajduje się w sekretariacie szkoły.  

7. Osobami upoważnionymi do otwierania drzwi są: dyrektor szkoły, asystentka dyrektora, 

personel sprzątający oraz inna osoba upoważniona ustnie lub pisemnie przez dyrektora 

szkoły.  

8. Budynek szkoły jest ogólnodostępny (bez szyfrowania) w godzinach kiedy nauczyciele 

pełnią czynny dyżur  przy wejściu na teren Szkoły, czyli w godzinach od 7:40 do 08:00 

oraz od 14:40 do 15:00.  

9. W czasie zajęć lekcyjnych i przerw budynek pozostaje zamknięty, chyba że warunki 

pogodowe pozwalają na wyjście na plac zabaw lub boisko szkolne. Uczniowie 

przebywają wtedy pod bezpośrednią opieką nauczycieli pełniących dyżur, którzy 

uniemożliwiają osobom postronnym wejście na teren szkoły. 

10. Rodzice, osoby postronne, pracownicy Centrum Medycznego Karpacz S. A. oraz 

uczniowie, którzy chcą wejść do budynku szkoły zobowiązani są korzystać z Systemu 

Kontroli Dostępu zgodnie z jego przeznaczeniem: zadzwonić, przedstawić się, określić 

w jakim celu chce wejść do budynku Szkoły.  

11. Uporczywe bądź bezpodstawne korzystanie z Systemu Kontroli Dostępu jest 

zabronione.  

12. Jeśli nikt z osób upoważnionych nie odbiera Systemu Kontroli Dostępu (czynniki 

zewnętrzne, oddelegowanie do innych obowiązków itp.) wskazany jest kontakt 

telefoniczny pod numerem telefonu: 883 358 140. 

 

§ 71 
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Formy wykonywania zadań nauczycieli dostosowane do potrzeb uczniów i warunków 

środowiskowych Szkoły. 

 

1. Lekcje w I i II etapie nauczania wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

3 kwietnia 2019r.  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;  

2. Pierwszy język nowożytny (j. angielski) realizowany jest w formie poszerzonej: 

a) kl. I-III – 6 godzin tygodniowo,  

b) kl. IV-VI – 4 godziny tygodniowo, dodatkowo edukacja interkulturowa w j. 

angielskim (1 godz./tyg.) oraz konwersacje w j. angielskim (1 godz./tyg.); 

c) kl. VII – 3 godz./ tyg. oraz edukacja interkulturowa w  j. angielskim (1 godz./tyg.), 

d) kl. VIII – 3 godz. oraz edukacja interkulturowa w j. angielskim (1 godz./tyg.) 

3. Drugi język nowożytny (j. niemiecki) wprowadzany jest w oddziale przedszkolnym i od  

klasy I w wymiarze min. dwóch godzin tygodniowo, w klasach IV-VI realizowane są 

dodatkowo konwersacje w j. niemieckim w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

4. Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w wymiarze: 

a) w kl. I – 21 godz. /tyg.  

b) kl. II-III – 20 godz. /tyg.  

5. Uczniowie odbywają zajęcia w przypisanych sobie salach, wyjątek stanowią: 

a) zajęcia informatyki– sala informatyczna;  

b) warsztaty plastyczne/plastyka – pracownia plastyczna; 

c) zajęcia wychowania fizycznego  - sala gimnastyczna, szatnie, basen, lodowisko, 

stok narciarski;  

6. W wypadku oddziału liczniejszego niż 14 osób w II etapie edukacji  zajęcia językowe, 

informatyka, lekcje wychowania-fizycznego (basen/narty) dzielone są na grupy.  

7. Zajęcia warsztatowe w kl. I-III corocznie dzielone są na grupy wg charakteru 

zainteresowań uczniów.  

8. Za zgodą dyrektora oraz nauczyciela prowadzącego dane zajęcia warsztatowe, możliwa 

jest zmiana zajęć, na które uczęszcza uczeń. Zamiana taka odbywa się na wniosek 

rodzica/prawnego opiekuna przy rozpoczęciu kolejnego półrocza/roku szkolnego.  

 

VII Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

§ 72 
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W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 

§ 73 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na : 

1. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                 

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

2. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności  

i wiadomości przez ucznia; 

3. Wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami; 

4. Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów  

i rodziców; 

5. Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                         

z programu wychowawczo-profilaktycznego  Szkoły oraz wspieraniu 

nauczycieli w tym zakresie; 

6. Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

7. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

8. Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców  

i nauczycieli; 

 

§ 74 

 

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów, wynikających z : 

1.  niepełnosprawności; 

2.  zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

3.  szczególnych uzdolnień; 

4. specyficznych trudności w uczeniu się; 

5.  choroby przewlekłej; 
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6.  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

7.  niepowodzeń edukacyjnych; 

8.  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

9.  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

zagranicą; 

10. odmienności kulturowej. 

 

§ 75 

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1. Nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 

2. Specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności pedagog. 

 

§ 76 

 

Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek prowadzić 

działania pedagogiczne, których celem jest: 

 

1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2.  Świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem; 

3.  Realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego; 

4.  Dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy; 

 

§ 77 

 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczyciel informuje o tym 

niezwłocznie wychowawcę klasy, do której uczeń należy. 

 

§ 78 



75 

 

 

W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy 

do obowiązków wychowawcy należy: 

1. Przeanalizować wnioski dostarczone przez rodziców z orzeczeń z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej . 

2. Przeanalizować wnioski z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  

i wstępne zdefiniować trudności / zdolności uczniów. 

3. Przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów. 

4. Zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia 

i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań 

ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka 

związanych z edukacją i rozwojem społecznym.  Wychowawca sam wchodzi  

w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w 

tej relacji dzieje.  

5. Określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie. 

6. Poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy w zakresie 

rozwoju i wychowania dziecka . 

7. Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i obecności 

ucznia na zajęciach. 

8. Informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia. 

9. Angażowanie rodziców w działania pomocowe wobec swoich dzieci; 

10. Prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy. 

11. Stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                              

i psychologicznych . 

12. Prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej. 

13. Udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych  

z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji 

pomocowych. 
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§ 79 

 

1. Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności 

objęcia ucznia wsparciem. 

2. W celu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym 

orzeczenie Dyrektor Szkoły powołuje Zespół Wspierający.  

3. Koordynatorem pracy zespołów jest pedagog szkolny. 

4. Do zadań koordynatora należy: 

a) ustalanie terminów spotkań Zespołu; 

b) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: Dyrektora Szkoły i wszystkich 

członków (z tygodniowym wyprzedzeniem); 

c) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów; 

5. O ustalonych formach, sposobach pomocy pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje 

rodziców lub opiekunów prawnych, w formie pisemnej. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

a) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów oraz 

zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań  

i uzdolnień; 

b) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia; 

c) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych; 

d) porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli; 

e) porad dla uczniów; 

f) W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do 

możliwości jej sprawowania w formie zdalnej.  Informacja o sposobie i trybie 

realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana 

jest rodzicom i uczniom, a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z 

rodzicami oraz rejestrowana   w opracowanym IPET-cie dla ucznia. 
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7. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie prowadzenia 

obserwacji pedagogicznych oraz na podstawie opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  

8. W Szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami 

i  uzdolnieniami uczniów. 

9. Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 

uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci  

są specjalna opieką nauczyciela. 

10. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega 

na: 

a)  dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

b)  dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 

c)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości  

i umiejętności ucznia; 

d)  różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

11. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb pedagog, oraz inni 

nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć, w terminach 

indywidualnie ustalonych z prawnymi opiekunami dziecka. 

 

§ 80 

Formy pomocy uczniom, którym z przyczyn losowych, rodzinnych lub rozwojowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie 

 

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 

nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia  

i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 
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2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych. 

3. Są to: 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 

 

Adresaci 

Uczniowie przejawiający trudności  

w nauce, w szczególności w spełnieniu 

wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

Zadania 

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy  

i umiejętności określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego . 

Podstawa udzielania 

pomocy 

Wniosek pisemny złożony do dyrektora 

szkoły. 

Prowadzący 

Pedagog szkolny i nauczyciele posiadający 

kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć. 

Czas trwania jednostki 

zajęć 
45 minut 

Liczba uczestników Maksymalnie 8 osób 

Okres udzielania pp. Zgodnie z decyzją dyrektora szkoły 

 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia: 

 

Adresaci Uczniowie szczególnie uzdolnieni 

Zadania 
Rozwijanie zainteresowań i talentów 

uczniów. 

Podstawa udzielania 

pomocy 

Wniosek pisemny złożony do dyrektora 

szkoły. 

Prowadzący 

Pedagog szkolny i nauczyciele specjaliści 

posiadający kwalifikacje właściwe do 

rodzaju prowadzonych zajęć. 

Czas trwania jednostki 

zajęć 
45 minut 

Liczba uczestników Maksymalnie 8 osób 

Okres udzielania pp. Zgodnie z decyzją dyrektora szkoły 

 

3) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: 

 

Adresaci 

Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się. 

Zadania 

Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu 

osiągnięć edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej kształcenia lub 

złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia daną 
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formą pomocy psychologiczno –

pedagogicznej. 

Podstawa udzielania 

pomocy 

Orzeczenie poradni psychologiczno  

– pedagogicznej. 

Prowadzący 

Pedagog szkolny i specjaliści posiadający 

kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć . 

Czas trwania jednostki 

zajęć 
45 minut 

Liczba uczestników Maksymalnie 3 osoby 

Okres udzielania pp. Zgodnie z decyzją dyrektora szkoły 

 

4) Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym i inne o podobnym charakterze 

(warsztatowe): 

 

Adresaci 
Uczniowie z zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. 

Zadania 

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania 

społecznego, integracja zespołów 

klasowych, eliminacja czynników ryzyka 

Podstawa udzielania 

pomocy 

Orzeczenie poradni psychologiczno –

pedagogicznej, opinia psychologioczno-

pedagogiczna, inne. 

Prowadzący Pedagog szkolny  

Czas trwania jednostki 

zajęć 
45 minut 

Liczba uczestników Maksymalnie 12 osób 

Okres udzielania pp. Zgodnie z decyzją dyrektora szkoły 

 

5) Formy pomocy w sytuacja powstałych z przyczyn losowych, trudnych sytuacji 

rodzinnych itp.: 

 

Adresaci Uczniowie, rodzice / opiekunowie prawni. 

Zadania 

informowanie instytucji wspierających 

rodzinę o sytuacji ucznia, kierowanie do 

instytucji pomocowych, pedagogizacja 

rodziców/prawnych opiekunów, konsultacje 

indywidualne z wychowawcą i pedagogiem 

szkolnym, rozmowa wspierająca  

z dyrektorem Szkoły, pomoc uczniowie  

w uzupełnieniu zaległości po dłuższej 

nieobecności. 

Podstawa udzielania 

pomocy 

stosowne zwolnienie lekarskie, opinia 

specjalistyczna, dokumentacja Sądu 

Rodzinnego, informacje i wnioski 

spływające od instytucji współpracujących, 

wspierających rodzinę, obserwacja 

pracowników pedagogicznych Szkoły. 

Prowadzący Pedagog szkolny , Wychowawca, Dyrektor  
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Czas trwania jednostki 

zajęć 
w zależności od potrzeb  

Liczba uczestników w zależności od potrzeb 

Okres udzielania pp. Zgodnie z decyzją dyrektora szkoły 

 

4. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to: 

 

1) Porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga 

szkolnego. 

2) Porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga 

szkolnego.  

3) Warsztaty i szkolenia dla rodziców. 

4) Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem 

nadzoru pedagogicznego. W przypadku zaistnienia potrzeby - indywidualne 

konsultacje nauczycieli z pedagogiem. 

 

§ 81 

Organizacja współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła poprzez 

wychowawców oraz pedagoga organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną i innymi ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla rodziców  

i dzieci. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom ze szkół 

mających siedzibę na terenie działania danej poradni.  

2. Do zadań poradni psychologiczno – pedagogicznej należy: 

2.1. Diagnozowanie dzieci 

2.2. Udzielanie dzieciom i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

2.3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i 

edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych 

2.4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkoły w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 82 
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1. Realizowanie przez poradnie zadań polega przede w szczególności na: 

1.1. określeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśniania 

mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz 

wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. 

1.2. prowadzeniu terapii dzieci oraz ich rodzin. 

1.3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dzieci a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych  

i wychowawczych w następujących formach: 

a) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych; 

b) terapii rodziny; 

c) grup wsparcia; 

d) prowadzenia mediacji interwencji kryzysowej; 

e) warsztatów; 

f) porad i konsultacji; 

g) wykładów i prelekcji; 

h) działalności informacyjno-szkoleniowej. 

 

§ 83 

 

1. Poradnia udziela pomocy nauczycielom w:  

 

 

a)świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem w 

każdym  prowadzonym wariancie kształcenia.  

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów 

d) w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych 

e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci 
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f) prowadzenia edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego wśród dzieci, rodziców  

i nauczycieli. 

g) współpracy w zakresie przygotowania i realizacji indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych; 

h) na pisemny wniosek Dyrektora, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, 

sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu  

na  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych 

2. Poradnia udziela pomocy nauczycielom przez: 

a) porady i konsultacje; 

b) udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców i specjalistów; 

c) udział w zebraniach rady pedagogicznej; 

d) warsztatów; 

e) grup wsparcia; 

f) wykładów i prelekcji; 

g) prowadzenia mediacji; 

h) interwencji kryzysowej; 

i) działalności informacyjno-szkoleniowej; 

j) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze 

sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę 

doświadczeń. 

 

 

 

§ 84 

 

1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez publiczne poradnie psychologiczno-

pedagogiczne oraz inne publiczne poradnie specjalistyczne jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

2. Poradnia wydaje opinię na wniosek rodziców / prawnych opiekunów ucznia. 
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3. Rodzic/prawny opiekun składając wniosek może dołączyć opinię nauczycieli, 

wychowawców lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole. 

4. Poradnia, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna przekazuje kopię opinii  

do Szkoły, do której uczeń uczęszcza. Rodzic / prawny opiekun także może złożyć w 

Szkole oryginał opinii wydanej mu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, na 

podstawie której  wdrożone będą stosowne zalecenia, działania i dostosowania. 

5. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia  z dzieckiem zapoznają się z zaleceniami dla 

nauczycieli dotyczącymi pracy uczniem zawartymi w opinii lub orzeczeniu i wdrażają 

je w codziennej pracy. 

6. Nauczyciel pisemnie potwierdza zapoznanie się z zaleceniami ujętymi  

w opinii/orzeczeniu oraz cyklicznie składa stosowną dokumentację pedagogowi  

szkolnemu. 

 

 

 

§ 85 

 

Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) mogą korzystać za pośrednictwem szkoły  

z pomocy udzielanej przez instytucje, stowarzyszenia i fundacje  działające w środowisku: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2. Policję, Straż Miejska; 

3. Sąd Rodzinny; 

4. Polski Czerwony Krzyż; 

5. Powiatowe Centrum Interwencji Kryzysowej; 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

7. Kuratorzy sądowi – zawodowi i społeczni; 

8. Poradnie specjalistyczne. 
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VIII Organizacja i formy współdziałania  Szkoły z rodzicami w zakresie 

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 
 

§ 86 

 

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, opieki  

i profilaktyki. Rodzice ucznia są obowiązani w szczególności do:  

1) Zapisania dziecka do szkoły w terminie i zgodnie z zasadami ustalonymi  

w zasadach rekrutacji. 

2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

3) Usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w terminie do trzech dni 

roboczych. 

4) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających systematyczne przygotowywanie 

się do zajęć. 

5) Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły  

o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w szkole za granicą. 

6) Aktywnego wspierania dziecka i nauczycieli w procesie nauczania. 

7) Aktywnej i ścisłej współpracy ze szkołą w czasie planowania udzielania dziecku 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

8) Systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału  

w zebraniach z rodzicami. 

3. Rodzice ucznia mają prawo do: 

1) Zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi  

i opiekuńczymi szkoły w szczególności poprzez: 

a) zapoznanie przez wychowawcę klasy, do którego uczęszcza dziecko, na 

pierwszym zebraniu z rodzicami ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem 

Wychowawczo – Profilaktycznym, Zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania, 

b) zapoznanie przez wychowawcę klasy, do którego uczęszcza dziecko, na 

pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym z kalendarzem 

pracy szkoły, planem i koncepcją pracy szkoły (informacje te są również 

dostępne przez cały rok szkolny na stronie internetowej placówki), 

c) zapoznanie na początku każdego roku szkolnego przez nauczycieli 

przedmiotu z Przedmiotowym Systemem Oceniania; 



85 

 

2) wnoszenia własnych propozycji do Szkolnego Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego, Klasowych Programów Wychowawczo-Profilaktycznych. 

3) Uzyskiwania informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, a następnie uzyskania pisemnej lub ustnej informacji o ustalonych 

dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

4) Wyrażenia zgody lub odmowy korzystania przez dziecko z proponowanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

5) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole: jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od 

wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem. 

6) Uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania swojego dziecka od 

wychowawcy, pedagoga lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem. 

7) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły dyrektorowi szkoły, radzie 

rodziców, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organowi 

prowadzącemu szkołę. 

8) Dyskrecji i poszanowania prywatności w czasie omawiania i rozwiązywania 

problemów dziecka. 

9) Występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły. 

4. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, 

wychowania i profilaktyki, mogą omawiać na terenie szkoły w terminach jej pracy, 

niezakłócających nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć 

opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw zgodnie  

z harmonogramem lub w ramach doraźnych zastępstw. 

5. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, 

wychowania i profilaktyki, powinni omawiać w następującej kolejności z: 

1) nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem; 

2) wychowawcą klasy, do którego uczęszcza dziecko 

3) pedagogiem szkolnym, 

4) dyrektorem szkoły.  

6. Spotkania, porady i konsultacje dla rodziców mogą się odbywać w szczególności  

w formach: 

1) rozmów indywidualnych: osobistych i telefonicznych; 

2) korespondencji listownej: tradycyjnej i elektronicznej; 
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3) zebrań z rodzicami i dni otwartych w terminach ustalonych w kalendarzu pracy 

szkoły; 

4) szkoleń, warsztatów, konferencji prowadzonych w szkole lub poza szkołą przez 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga, innego specjalistę lub przedstawiciela 

instytucji działającej na rzecz uczniów i ich rodziców. 

7. Informacje o postępach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom na bieżąco przez 

nauczycieli poprzez wpisywanie ocen bieżących na pracach pisemnych ucznia, 

dziennika elektronicznego. 

8.Informacje o bieżącej frekwencji i zachowaniu ucznia są przekazywane rodzicom przez 

dziennik elektroniczny,  na ich prośbę lub z inicjatywy wychowawcy i nauczyciela. 

9. Inne, niż wymienione w ust. 6-7, informacje dotyczące ucznia są przekazywane 

rodzicom na ich prośbę lub z inicjatywy dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, 

pedagoga, pielęgniarki szkolnej lub innego specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem. 

10. Informacje, o których mowa w ust. 7-9, są udzielane w formie: 

1) informacji ustnej przekazanej w bezpośredniej rozmowie z rodzicem dziecka; 

2) informacji pisemnej przekazywanej przez wychowawcę podczas zebrania  

z rodzicami poświęconego analizie ocen/poziomów bieżących w każdym półroczu. 

11. Informacje o ocenach proponowanych śródrocznych i rocznych są przekazywane 

rodzicom przez dziennik elektroniczny oraz w trakcie zebrania.  

 

 

IX Organizacja biblioteczki szkolnej  
 

 

§ 87 

 

1. Szkoła w miarę swoich możliwości zapewnia uczniom, nauczycielom i rodzicom dostęp 

do zbiorów bibliotecznych z zachowaniem obowiązujących procedur wdrożonych na 

czas zagrożenia epidemicznego.  

2. Książki, czasopisma, słowniki, płyt DVD, CD, encyklopedie, lektury i inne pomoce 

dydaktyczne są ujęte w dwóch grupach: 

 a) kl. I-III – dostępne w sekretariacie 

b) kl. IV-VIII – dostępne w sali lekcyjnej i sekretariacie. 

3. Za stan zbiorów odpowiada w pkt. a – asystent dyrektora i wychowawca, w pkt. b – 

nauczyciel polonista, nauczyciele języków obcych oraz asystent dyrektora. 
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4. Uczniowie nie maja otwartego dostępu do zasobów. 

5. Uczeń, nauczyciel, rodzic uzyskuje dostęp do określonych materiałów przez osoby 

odpowiadające za stan zbiorów. 

6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. 

Książkę należy zwrócić zaraz po przeczytaniu w stanie w jakim została wypożyczona. 

7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki wypożyczający musi zwrócić taką samą 

książkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z osobą 

odpowiadającą za zbiór.  

8. Przed zakończeniem roku wszystkie książki powinny być zwrócone w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora.  

9. Kontrolę zwrotu książek i stanu ich zwrotu prowadzi osoba odpowiadająca za zbiór. 

10. Kontrolę zbiorów zarządza Dyrektor (min. 1 raz w roku kalendarzowym). 

11. Przy zmianie osoby odpowiadającej za zbiór zarządzane jest jego  przekazanie. 

12. Za promocję czytelnictwa wśród uczniów odpowiadają: 

a) w kl. I-III wychowawcy; 

b) w kl. IV-VIII – nauczyciel polonista, wychowawcy; 

c) oraz koordynatorzy projektów promocji czytelnictwa realizowanych w danych roku 

szkolnym.  

 

§ 88 

Warunki i zakres współpracy uczniami, rodzicami, nauczycielami i bibliotekami. 

 

1. Biblioteczka szkolna oraz osoby odpowiadające za zbiory współpracuje z uczniami na 

zasadach: 

1. Świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania  

i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp., 

2. Trwałości wiedzy i umiejętności uczniów, 

3. Partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych, 

4. Pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

2. Uczniowie: 

1. Mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w biblioteczce, 

2. Najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani, 

3. Są informowani o aktywności czytelniczej, 
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4. Otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowania nawyków czytelniczych, 

3. Biblioteczka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania 

się w celu: 

1. Rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów, 

2. Doradztwa w doborze literatury samokształceniowej, 

3. Współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki, 

4. Rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania  

z informacji, 

5. Współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy, 

 

4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą sygnalizować zapotrzebowanie  na literaturą 

przedmiotu, lektury itp. (kierowane do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej). 

5. Biblioteczka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach 

partnerstwa w: 

1. Rozwijania kultury czytelniczej uczniów (omawiane na zebraniach rodzicielskich), 

2. Współudziale rodziców w imprezach czytelniczych. 

6. Rodzice: 

1. Mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

2. Są informowani o aktywności czytelniczej dzieci, 

7. Szkoła współpracuje z bibliotekami: 

1. Aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz 

czytelnictwa, 

2. Wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu miejskim, 

3. Korzystając z lekcji bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy  

z biblioteki publicznej, 

4. Udział w konkursach poetyckich, plastycznych i innych, 

5. Udział w spotkaniach z pisarzami. 

8. Szkoła współpracuje z: 

1.  Miejską Biblioteką Publiczną w Karpaczu,  

2. Książnicą Karkonoską w Jeleniej Górze, 

3. Biblioteką Psychologiczno-Pedagogiczną w Jeleniej Górze,  

4. Bibliotekami szkolnymi placówek środowiska lokalnego. 



89 

 

 

X Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 
 

§ 89 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej                                     

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie dziennika 

elektronicznego Librus Synergia. Wyjątkiem są dzienniki: pedagoga, zajęć 

rewalidacyjnych oraz dziennik Klubu Wędrowca, które utrzymane są w wersji 

papierowej. 

8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku                                       

z zagrożeniem epidemiologicznym sposób dokumentowania realizacji statutowych zadań 

prowadzony jest na zasadach określonych przez dyrektora. 

 

XI Wewnątrzszkolny system preorientacji, orientacji i doradztwa 

zawodowego 
 

§ 90 

Cele ogólne doradztwa zawodowego 

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w Szkole 707  polega na podejmowaniu działań w 

celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji 

zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które 

prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez 

uczniów i słuchaczy. 

 2. Doradztwo zawodowe w realizowane jest w poniższych formach: 

1) w formie preorientacji zawodowej w oddziałach przedszkolnych; 

2) orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej; 

3) doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej; 

3.  Preorientację zawodową w oddziale przedszkolnym stanowi ogół działań 

wychowawczych realizowanych w ramach planu pracy, podejmowanych przez 

wychowawców i rodziców ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym 

do środowiska pracy.  

4. Celem preorientacji zawodowej w oddziale przedszkolnym jest wstępne zapoznanie 

wychowanków z wybranymi zawodami najbliższemu ich otoczeniu oraz kształtowanie 
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postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i 

uzdolnień. 

5.  Orientację zawodową w klasach I-VI szkoły podstawowej stanowi ogół działań  

o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów 

klas I–VI szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i 

edukacji, poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na 

temat zawodów i rynku pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań 

i uzdolnień uczniów. Orientacja zawodowa jest realizowana na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, czyli na lekcjach przedmiotowych, 

godzinach wychowawczych oraz w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, wskazanych w planie organizacyjnym szkoły. 

6. Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu 

wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych  

w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych oraz 

zawodowych. Mają one na celu ułatwienie uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu 

kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje 

zawodowe, a także wiedzę na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

7.  Doradztwo zawodowe realizowane jest : 

1) w klasach VII-VIII w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin 

dydaktycznych w ciągu roku szkolnego  

2) w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) na zajęciach przedmiotowych; 

4) na lekcjach z wychowawcą. 

Powyższe formy realizacji doradztwa zawodowego stanowią podstawę do opracowania 

spójnego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na 

dany rok szkolny.   

§ 92 

Cele szczegółowe doradztwa zawodowego 

 

1.Preorientacja zawodowa w oddziale przedszkolnym ma na celu: 

1) kształtowanie proaktywnych postaw wychowanków wobec pracy i edukacji ze 

zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej; 

2) samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu, 

doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy; 
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3) szacunku do pracy innych; 

4) umiejętności współdziałania. 

2. Cele szczegółowe preorientacji zawodowej: 

1) poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, 

mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, wiedzy, 

umiejętności i postaw, wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia; 

2) poznawanie świata zawodów i rynku pracy poprzez poznawanie zawodów, 

wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy; 

3) poznawanie rynku pracy i kształcenie potrzeby uczenia się przez całe życie; 

4)  planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. 

3. Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-VI szkoły podstawowej ma na celu: 

1) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka; 

2) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, które człowiek może wykonywać; 

3) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości; 

4) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w 

wyborze właściwego zawodu; 

5) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, 

uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia; 

6) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości. 

4. Doradztwo zawodowe w klasach VII -VIII ma na celu: 

1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji; 

2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem 

przyszłej szkoły i zawodu; 

3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania; 

4) wdrażanie uczniów do samopoznania; 

5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów; 

6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron; 

7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie; 

8) wyrabianie szacunku dla samego siebie; 

9) poznanie możliwych form zatrudnienia; 

10) poznanie lokalnego rynku pracy; 

11) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 

12) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych; 
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13) poznawanie różnych zawodów; 

14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 93  

 

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole i oddziale przedszkolnym 

1. Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły.  

2.  W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z 

realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII 

szkoły podstawowej;  

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami programu rocznego doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego 

realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców w zakresie realizacji 

działań określonych w tym programie; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w 

tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i 

materiałów do pracy z własnym dzieckiem; 

10) planowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli form szkoleniowych dla rady 

pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych; 

11) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w 

planowaniu kariery zawodowej; 

12) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 
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13) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, 

CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

14) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: 

kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, OHP, zakłady doskonalenia 

zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające 

pracodawców itp.; 

15) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej na stronie internetowej szkoły 

(doradztwo zawodowe) – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów 

zawodowo-edukacyjnych (informacje dla uczniów, nauczycieli, rodziców); 

17) prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywności i 

funkcjonalności systemu doradztwa zawodowego w szkole. 

7.  W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania: 

1) indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami; 

2) podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej 

podczas godzin wychowawczych; 

3) spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w 

projektowaniu przyszłej kariery zawodowej; 

4) wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach; 

5) udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery; 

6) organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych 

wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich 

uzdolnień   i zainteresowań;   

7) uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych; 

8) współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi   i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów; 

9) rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach 

odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań; 

10) udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem 

nauczycielom pracującym w szkole; 
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11) badanie losów absolwentów szkoły. 

§ 94 

 

Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców;  

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) szkolnego doradcy zawodowego; 

5) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. 

powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej); 

6) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania 

wyborów zawodowo-edukacyjnych. 

2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie Szkoły 

707 oraz ich rodzice. 

3. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców: 

1) rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze: 

a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na 

każdy rok szkolny, 

b) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-

zawodowej; 

2) w klasach I-VI:   

a) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych 

celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze 

stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy, 

b) zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz 

uczniów; 

3) w klasach VII-VIII: 

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej, 

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, 

samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,  
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c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z 

wyborem szkoły i zawodu, 

d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów, 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, 

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej: 

-   pogłębianie informacji o zawodach, 

-   zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, 

-   zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego; 

g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, zdrowotne, 

emocjonalne, rodzinne. 

 

 

§95 

 

Podmioty współpracujące ze szkołą oraz szkolne zasoby doradztwa zawodowego. 

1. Podmiotami współpracującymi ze szkołą są: 

1) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy; 

2) pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP; 

3) organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji; 

4) przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych; 

5) rodzice; 

6) inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. 

pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji 

pozarządowych itd.), absolwenci szkoły. 

2.Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji doradztwa 

zawodowego. Są to, m.in.: 

1) opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny; 

2) szkolny doradca zawodowy; 

3) narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych uczniów; 



96 

 

4) materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: 

filmy, scenariusze, plakaty, broszury, publikacje; 

5) materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, 

projekty edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świat zawodów itp. 

6) zasoby internetowe, w tym zasoby ORE; 

7) informacje o losach absolwentów; 

8) programy komputerowe; 

9) informacje i dane dostępne w zakładce strony internetowej szkoły. 

 

XII Prawa i obowiązki ucznia 
 

§ 96 

 

1. Uczeń ma prawo uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w 

bezpiecznych i higienicznych warunkach, 

2. Uczeń ma prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 

3. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi  

z działalnością społeczną w szkole. 

4. Uczeń ma prawo do rozwijania swoich pasji, zainteresowań, uzdolnień, 

5. Uczeń ma prawo do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, 

6. Uczeń ma prawo inicjowania działalności samorządowej w Szkole,  

7. Uczeń ma praco zgłaszania konfliktów i sporów do wychowawcy lub pedagoga 

szkolnego,  

8. Uczeń ma prawo do  korzystania z poradnictwa pedagoga szkolnego, 

9. Uczeń ma prawo odwołania się od kary na zasadach określonych w Statucie, 

10. Uczeń ma prawo dostosowania wymagań edukacyjnych na podstawie pisemnej opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 

11. Uczeń ma prawo otrzymania legitymacji szkolnej wg zasad określonych odrębnymi 

przepisami, 

12. Uczeń ma prawo poszanowania tajemnicy swego życia prywatnego i jego rodziny, 

13. Uczeń ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami. 

14. Uczeń ma prawo do jawnej oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności: 
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a) ocenę z przedmiotu uczeń otrzymuje wyłącznie za posiadane wiadomości  

i umiejętności, 

b) ocena wstawiona do dziennika lekcyjnego powinna być umieszczona  

w odpowiednio opisanej przez nauczyciela rubryce. 

15. Uczeń ma prawo uzyskać informację wskazującą zakres opanowanych treści, treści 

pozostających do opanowania jak również wsparcie metodyczno-merytoryczne 

wspomagające dalszy rozwój. Uczeń ma prawo wyrażać swoje opinie dotyczące zasad 

oceniania, przy zachowaniu zasad kultury, w celu uzyskania informacji lub 

zainicjowania dyskusji, prowadzącej do podniesienia jakości pracy Szkoły, 

16. Uczeń ma prawo być poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  

o terminie pisemnych sprawdzianów, gdy zakres materiału, którego sprawdzian 

dotyczy jest  większy niż trzy ostatnie lekcje. 

17. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Zgłoszenie 

nieprzygotowania do lekcji przez ucznia zaznaczane jest znakiem minus lub zapisem 

w dzienniku  „np” wraz z datą zgłoszenia nieprzygotowania. Ilość nieprzygotowań 

możliwych do wykorzystania w półroczu zależy od ilości godzin przedmiotu w 

tygodniu. 

a) 1 h – 2 nieprzygotowania 

b) 2 h – 3 nieprzygotowania 

c) 3 h i powyżej – 4 nieprzygotowania. 

18. Uczeń ma prawo być powiadomiony o przewidywanej ocenie  półrocznej lub rocznej  

z każdego przedmiotu najpóźniej  jeden miesiąc przed klasyfikacją: 

a) w przypadku uzyskania przewidywanej półrocznej lub rocznej oceny 

niedostatecznej uczeń i jego rodzice maja prawo być pisemnie powiadomieni o 

tym fakcie na sześć tygodni przed klasyfikacją, 

b) w przypadku uzyskania oceny przewidywanej niedostatecznej z zakresu danych 

zajęć edukacyjnych stosowana jest „Procedura postępowania w przypadku 

uzyskania niedostatecznej oceny przewidywanej” (załącznik nr 4), 

c)  uczeń ma prawo składać podanie o egzamin weryfikujący na ocenę wyższą niż 

przewidywana przez nauczyciela po złożeniu podania do Dyrektora Szkoły 

w terminie ustalonym przez Dyrektora i podanym do publicznej wiadomości  

na początku każdego półrocza, 

d) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo zgłosić zastrzeżenia 

do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna  
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z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak 

niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

19. Uczeń ma prawo do reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach, a jego 

uczestnictwo w nich  jest równoznaczne z obecnością w Szkole. 

20. Uczeń ma prawo do korzystania z: 

a) poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

b) pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, świetlicy. 

21. Uczeń ma prawo wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz 

zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Szkoły. 

22. Uczeń ma prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, 

rodzinnych i koleżeńskich oraz nietykalności cielesnej. 

23. Uczeń ma prawo do posiadania swojego światopoglądu i przekonań religijnych. 

24. Uczeń ma prawo do przedstawienia wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły i innym 

nauczycielom swoich problemów i powinien uzyskać pomoc, odpowiedź, wyjaśnienie. 

25. Uczeń ma prawo do jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może  

to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.  

26. Po nieobecności na zajęciach lekcyjnych dłuższej niż tydzień, spowodowanych 

wyłącznie ciężką chorobą, uczeń w ciągu trzech dni po powrocie na zajęcia  może nie 

być oceniany w ramach odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów.   

27. Uczniowie mają prawo uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych (koła 

zainteresowań), organizowanych w miarę możliwości przez Szkołę. 

a) Zajęcia nieobjęte obowiązującym w Szkole programem nauczania są 

dodatkowo opłacane przez zainteresowanych rodziców. 

b) możliwości utworzenia zajęć za dodatkową odpłatnością rodzice lub prawni 

opiekunowie są informowani przez Dyrektora Szkoły. 

28. Uczeń ma prawo do ochrony  przed nagrywaniem wizerunku i głosu w czasie realizacji 

zajęć zdalnych oraz rozpowszechniania  ewentualnie  wykonanych zdjęć i nagrań.  

W związku z tym,  zakazuje się nagrywania, fotografowania, uwieczniania wizerunków  

w formie zrzutów ekranu itp. w czasie realizowania zajęć zdalnych oraz 

rozpowszechniania takich materiałów. Złamanie tego zakazu skutkuje naganą 

wychowawcy, jak również pociąga za sobą konsekwencje prawne  naruszenia wizerunku 

i/lub dóbr osobistych nauczycieli i nagranych uczniów uczestniczących w lekcji. 
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§ 97 

Tryb zgłaszania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. W przypadku, gdy uczeń uważa iż jego prawa zostały naruszone, jego rodzice   

(opiekunowie prawni) mogą  złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły za 

pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga szkoły, w terminie najpóźniej 7 dni od 

zaistniałego zdarzenia. 

2. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) pedagog szkolny, 

c) wychowawca klasy. 

3. Jeśli osobą zaangażowaną w zdarzenie jest którykolwiek członek komisji ujęty w pkt. 2 

jego miejsce zajmuje pracownik pedagogiczny wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

4. Komisja w ciągu siedmiu dni od  złożenia zażalenia  rozpatruje je. 

5. Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący komisji, w ciągu 3 dni od rozpatrzenia zażalenia     

przez komisję,  informuje na piśmie ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna) o uznaniu 

zażalenia za zasadne bądź bezzasadne.  

6.  W przypadku zasadności złożonego zażalenia wydaje decyzję o podjęciu stosownych 

działań przywracających możliwość korzystania z określonych uprawnień. W 

przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla 

ucznia, podejmuje czynności likwidujące ich skutki. 

 

  § 98 

1. Uczeń ma obowiązek:  

a) uczęszczać systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne i być do nich 

przygotowanym /odrabiać zadania pisemne i ustne, posiadać wymagane 

wyposażenie/, a także nie zakłócać przebiegu zajęć niewłaściwym 

zachowaniem. 

aa) właściwe zachowanie w czasie zajęć obejmuje: 

1. Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych; 

2. Przestrzeganie poleceń nauczycieli prowadzących zajęcia; 

3. Zachowanie ciszy w sytuacjach wskazanych przez nauczyciela; 

4. Aktywną pracę indywidualną, w parach i grupach w sytuacjach 

wskazanych przez nauczyciela; 
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5. Budowanie atmosfery wsparcia, życzliwości i zrozumienia wobec potrzeb 

emocjonalnych,  fizycznych i edukacyjnych rówieśników; 

6. Sygnalizowanie chęci zabrania głosu czy udziału w dyskusji 

(podniesienie ręki); 

7. Wyłączenie telefonów komórkowych na terenie Szkoły; 

8. Stosowanie języka pozbawionego wulgaryzmów lub wyrażeń 

uznawanych za obelżywe; 

9. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w każdej wskazanej to tego 

sytuacji; 

10. Szanowanie prawa rozmówcy do zakończenia wypowiedzi bez 

przerywania, wtrącania, lekceważenia, ironicznego naśladowania; 

b) uczęszczać na wyznaczone zajęcia wyrównawcze, 

c) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez klasę i Szkołę, jeśli  

są zapowiadane jako obowiązkowe, 

d) wykonywać prace zlecone przez wychowawcę, samorząd klasowy i szkolny oraz 

innych pracowników Szkoły, 

e) przedstawić, w terminie do 3 dni po powrocie na zajęcia,  pisemne 

usprawiedliwienie nieobecności w Szkole w formie: zaświadczenia lekarskiego 

lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności. 

Usprawiedliwienie powinno zawierać datę wystawienia, imię i nazwisko ucznia, 

datę nieobecności, dokładny powód nieobecności, podpis rodzica/prawnego 

opiekuna.  

2. Uczeń ma obowiązek dbania o mienie Szkoły. 

a) uczeń nie powinien przynosić do Szkoły cennych przedmiotów i dużej sumy 

pieniędzy gdyż za ich zaginięcie Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd zewnętrzny : 

a) fryzura ucznia musi być naturalna, schludna, włosy czyste, zadbane, starannie 

uczesane, niefarbowane, 

b) długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji, 

zabrania się ekstrawaganckich fryzur (irokez, dredy, wzorki na głowie wycinane 

maszynką do włosów itp.),  

c) dopuszczalna jest jedna para kolczyków w uszach u dziewcząt, zabronione jest 

noszenie kolczyków w pozostałych częściach ciała,  
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d) zabronione jest stosowanie makijażu ( w tym permanentnego), tatuażu, 

paznokcie powinny być krótkie, czyste, naturalne, zabrania się noszenia tipsów i 

malowania paznokci, 

e) ubiór powinien być schludny i czysty, zgodny z ustalonym jednolitym strojem 

uczniowskim. 

4. W dniu nauki szkolnej ucznia obowiązuje mundurek. 

a) w skład codziennego mundurka szkolnego wchodzą w zależności od warunków 

pogodowych: 

 u dziewcząt: spódniczka szkolna, rajstopy/podkolanówki/skarpetki, spodnie, 

koszulka szkolna, gładka polówka w kolorze białym, niebieskim, różowym, 

fioletowym, szarym, granatowym (z logo Szkoły), granatowa kamizelka  

z logo Szkoły, polar z logo Szkoły, granatowy gładki sweter z logo Szkoły; 

 u chłopców: spodnie, spodenki, gładka polówka w kolorze białym, 

niebieskim, szarym, granatowym z logo Szkoły, koszulka szkolna, polar  

z logo Szkoły, granatowa kamizelka z logo Szkoły, gładki granatowy sweter 

z logo Szkoły; 

 minimalną długość spódniczki u dziewcząt ustala się na 10-15 cm 

mierzonych od kolana uczennicy. 

b) w skład galowego stroju szkolnego wchodzą: 

 u dziewcząt: białe lub cieliste rajstopy, spódniczka szkolna, biała polówka, 

gładka granatowa kamizelka z logo Szkoły, polar lub granatowy sweter  

z logo Szkoły. 

  u chłopców: ciemne długie spodnie, pełne buty, biała koszula lub polówka, 

kamizelka z logo Szkoły, granatowy sweter z logo Szkoły. 

c) w czasie wyjść klubu „Wędrowca” oraz wycieczek organizowanych przez 

Szkołę uczniów obowiązuje: 

 koszulka szkolna z logo (błękitna lub żółta), polar z logo Szkoły, granatowa 

czapka z daszkiem z logo Szkoły. 

d) do stroju szkolnego nie należą ( nie będą akceptowane jako strój uczniowski) 

 spódniczki odbiegające od jednego z trzech wzorów dostępnych  

w sekretariacie Szkoły 

 polówki/koszulki w kwiaty, paski, grochy, kratę i każdy inny wzór oraz 

nadruk; bluzy z kapturem; różnokolorowe bluzy 
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 sukienki (nawet jeśli przypięto do nich logo Szkoły) 

 letnie czapki z daszkiem odbiegające od wzoru szkolnego (uczeń jeśli  

ma czapkę z daszkiem to wyłącznie szkolną) 

 polówki i koszulki pokryte widocznym nadrukiem na klatce piersiowej 

(widoczne także spod granatowej kamizelki z logo Szkoły). 

 rażąco krótkie szorty i spódniczki 

 spodnie z wydartymi bądź wyszarpanymi dziurami 

e) na lekcjach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje następujący strój  

i sprzęt: 

 na zajęciach w sali gimnastycznej: błękitna, granatowa  lub żółta koszulka z 

logo Szkoły, szorty lub spodnie od dresu, zmienne obuwie z miękką, białą 

podeszwą, zabezpieczające przed pośliźnięciem. 

 na zajęciach na lodowisku: kask, żółta lub błękitna koszulka szkolna, 

spodnie od dresu (dostosowane do warunków pogodowych) rękawiczki, 

ewentualnie własne nałokietniki, nakolanniki lub łyżwy. 

 na zajęciach na stoku: kask, gogle, kominiarka, rękawiczki, narty, buty 

narciarskie, kombinezon, ciepła bielizna, kijki. 

 na zajęciach na basenie: strój jednoczęściowy lub kąpielówki, klapki, 

czepek, ręcznik, okulary. 

5. W Szkole ( w godzinach od 7:45 do 15:10)  obowiązuje zakaz korzystania z 

telefonów komórkowych, prywatnych tabletów, gier, PSP itp. 

a) Uczniowie przynoszą telefony komórkowe na własną odpowiedzialność, jednak  

w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz przerw 

śródlekcyjnych  telefony pozostają wyłączone i schowane w plecakach.  

b) Robienie zdjęć, nakręcanie filmów czy jakikolwiek inny sposób  rejestrowanie 

swojego wizerunku, bądź wizerunku pozostałych członków społeczności szkolnej 

jest zabronione.  

c) Rodzic może skontaktować się z dzieckiem telefonicznie w dowolnym momencie 

dnia, poprzez sekretariat.  

d) Jeśli uczeń w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach chce sprawdzić stan 

swojego telefonu (np. odebrać wiadomości tekstowe  bądź sprawdzić połączenia 

nieodebrane) robi to za zgodą nauczyciela w wyznaczonym przez niego miejscu. 
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e) Za zgodą, lub na prośbę nauczyciela telefon może zostać wykorzystany jako 

kalkulator. 

Uczeń, który bez zgody nauczyciel korzysta z telefonu komórkowego na terenie Szkoły  

w czasie od 7:45 do 15:10: 

1. Po raz pierwszy 

 nauczyciel poleca natychmiastowe wyłączenie i schowanie telefonu i nadzoruje 

ten proces. Nauczyciel dokonuje wpisu dziennika elektronicznego, odbiera 

punkty/supery. Informacja dla rodzica zawiera także opis dalszych działań przy 

powtarzajacym się zajściu. O fakcie zostaje poinformowany wychowawca. 

Uczeń odbywa rozmowę z wychowawcą. 

2. Po raz drugi  

 nauczyciel poleca natychmiastowe wyłączenie i schowanie telefonu i nadzoruje 

ten proces. Nauczyciel informuję o tym fakcie wychowawcę, który wymierza 

uczniowi karę w postaci udzielenia nagany wychowawcy oraz informuje o tym 

fakcie oraz dalszych działaniach przy powtarzających się incydentach rodziców 

(prawnych opiekunów).Uczeń odbywa rozmowę z pedagogiem. 

3. Po raz trzeci i więcej 

 nauczyciel poleca natychmiastowe wyłączenie i schowanie telefonu i nadzoruje 

ten proces. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy, który wnioskuje 

do Dyrektora o ukaranie ucznia naganą dyrektora. Wychowawca informuje o 

wymierzonej karze i jej konsekwencjach  rodziców / prawnych opiekunów. 

Uczeń odbywa rozmowę z dyrektorem. 

 

6.   Uczeń ma obowiązek przebywać w czasie przerw na terenie Szkoły. 

7. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie własne i kolegów /nie palić tytoniu, nie pić 

alkoholu, nie zażywać narkotyków i innych środków odurzających. 

8. Uczeń ma obowiązek  godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią oraz 

dbania o piękno mowy ojczystej. 

9. Uczeń ma obowiązek dbania o honor i tradycje Szkoły, współtworzenia jej autorytetu. 
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10. Uczeń powinien okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom Szkoły oraz 

stosować się do poleceń i zarządzeń obowiązujących w Szkole. 

10.1. Zasady właściwego zachowania ucznia wobec nauczyciela: 

 a) uczeń systematycznie stosuje zwroty grzecznościowe, zależne od okoliczności 

(dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę, przepraszam, miłego dnia itp.). 

 b) prace wskazane przez nauczyciela uczeń wykonuje wg wytycznych, 

samodzielnie, bez nieuczciwych praktyk (np. ściąganie, plagiat, zatajanie prawdy 

itp.). 

 c) w pracach opartych na treściach zewnętrznych (np. prezentacja, referat) uczeń 

zawsze podaje źródła z których korzystał w przygotowaniach. 

 d) uczeń może wejść do pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, sekretariatu  

i gabinetu pedagoga po zapukaniu i uzyskaniu zgody na wejście. 

 e) uczeń przestrzega wszelkich poleceń i próśb nauczyciela, jeśli ma pytania zadaje 

je nie przerywając nauczycielowi. 

 f) uczeń jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu rozwiązania sytuacji 

trudnej, bądź nieporozumienia powstałego w relacji uczeń-nauczyciel. 

 g) uczeń jest zobowiązany mówić prawdę. 

 h) w sytuacjach poważnych (np. zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

pozostałych dzieci), uczeń jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie 

wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi.  

 i)  uczeń ma obowiązek współpracować z nauczycielem w zakresie budowania 

dobrych  relacji. 

 j) uczeń ma obowiązek przekazywać wszystkie informacje w zakresie komunikacji 

nauczyciel-rodzic i rodzic-nauczyciel. 

 k) uczeń, który zobowiązał się do udziału w konkursie, przedstawieniu, apelu itp. 

ma obowiązek dotrzymania zobowiązania w zakresie opanowania wskazanego 

dodatkowego materiału, pamięciowego opanowania tekstu, udziału w próbach, 

przygotowania dodatkowego wyposażenia oraz realizacji samego projektu. 

 l) uczeń ma obowiązek dostarczać wykonane zadania i realizować formy pomiaru 

dydaktycznego w terminie i formie zapowiedzianej przez nauczyciela i ustalonej  

z nauczycielem. 

 ł) po dzwonku sygnalizującym rozpoczęcie lekcji uczniowie mają obowiązek 

ustawić się w parach pod salą lekcyjną, w której odbywać się będą zajęcia i czekać 

na nauczyciela prowadzącego te zajęcia.  
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m) uczeń bezpodstawnie nie oskarża, nie rozsiewa pomówień, nie ujawnia treści 

poufnych. 

n) uczeń nie publikuje ani nie przetwarza wizerunku ani danych osobowych swoich 

nauczycieli bez ich wiedzy i zgody. 

10.2. Zasady właściwego zachowania ucznia wobec pracowników niepedagogicznych 

(asystent dyrektora, personel sprzątający) 

 a) uczeń systematycznie stosuje zwroty grzecznościowe, zależne od okoliczności 

(dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę, przepraszam, miłego dnia itp.). 

b) uczeń może wejść do pomieszczenia personelu sprzątającego po zapukaniu i 

uzyskaniu zgody na wejście. 

c) uczeń przestrzega wszelkich próśb personelu, jeśli ma pytania zadaje je nie 

przerywając  

d)  uczeń jest zobowiązany mówić prawdę. 

e) w czasie przerwy śniadaniowej uczniowie przed odebraniem drugiego śniadania 

oraz mleka bądź suchego prowiantu ustawiają się. 

f) w wyznaczonym terminie uczniowie pozostawiają szafki otwarte i wolne od 

wszelkich cennych rzeczy (sprzątanie szafek). 

g) uczniowie bezwzględnie zmieniają obuwie niezwłocznie po wejściu na teren 

Szkoły. 

h) uczniowie dbają o porządek w salach lekcyjnych, w szafkach klasowych, 

toaletach i na korytarzach. 

i) przed dwugodzinnym blokiem zajęć wychowania fizycznego uczniowie zbierają 

z ławek swoje wyposażenie, spakowane plecaki ustawiają pod salą lekcyjną 

bądź tablicą. 

j) uczniowie systematycznie przestrzegają zasad segregacji odpadów. 

k) uczeń bezpodstawnie nie oskarża, nie rozsiewa pomówień, nie ujawnia treści 

poufnych. 

l) uczeń nie publikuje ani nie przetwarza wizerunku ani danych osobowych 

pracowników Szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

10.3. Zasady właściwego zachowania ucznia wobec pozostałych uczniów. 

 a) uczeń systematycznie stosuje zwroty grzecznościowe, zależne od okoliczności 

(dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę, przepraszam, miłego dnia itp.). 
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 b) uczeń jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu rozwiązania sytuacji 

trudnej, bądź nieporozumienia powstałego w relacji z rówieśnikiem oraz dbać o 

dobre relacje w grupie. 

 c) uczeń jest zobowiązany mówić prawdę. 

d) uczeń szanuje odmienność kulturową, rasową, wyznaniową, poznawczą swoich 

rówieśników. 

e) uczeń nie przerywa wypowiedzi swojego rówieśnika. 

f) uczeń bezpodstawnie nie oskarża, nie rozsiewa pomówień, nie ujawnia treści 

poufnych, nie izoluje swoich rówieśników. 

g) uczeń szanuje prywatność swoich kolegów i koleżanek ( również po zajęciach 

lekcyjnych nie nęka kolegów wiadomościami sms, lub aktywnością na portalach 

komunikacyjnych). 

h) uczeń nie pomawia, nie  ośmiesza, nie oczernia swoich rówieśników wprost ani 

z zastosowaniem nowoczesnych technologii. 

i) uczeń nie publikuje ani nie przetwarza wizerunku ani danych osobowych swoich 

rówieśników bez ich wiedzy i zgody. 

j) uczeń szanuje własność swoich kolegów. 

k) uczeń oddaje znalezione przedmioty wychowawcy klasy, personelowi 

sprzątającemu lub asystentowi Dyrektora. 

l) uczniowie nie pokazują, nie udostępniają, nie rozpowszechniają substancji 

psychoaktywnych oraz przedmiotów niebezpiecznych (np. scyzoryki, krzesiwa, 

sztuczne ognie). 

ł) uczeń bezwzględnie nie zażywa leków bez nadzoru prawnego opiekuna bądź 

osoby upoważnionej oraz nie udostępnia leków rówieśnikom. 

m) uczeń dba o prace plastyczne i prace projektowe wywieszane na korytarzach 

Szkoły. 

n) w razie potrzeby uczeń wspiera swojego rówieśnika użyczając elementów 

wyposażenia czy wyjaśniając zagadnienie w czasie pracy w parach lub grupach.  

11. W trakcie realizacji zajęć zdalnych uczeń ma obowiązek włączania kamery i 

mikrofonu. 

§ 99 

Wydalanie ucznia ze Szkoły 

1. Skreślenie dziecka z listy uczniów jest tożsame z wydaleniem ze Szkoły w wypadku 

gdy: 
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a) rodzic nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych względem organu 

prowadzącego, określonych w Umowie o Kształcenie Dziecka: 

b) gdy zaległości finansowe przekraczają okres dwóch miesięcy Szkoła występuje  

z pismem do rodziców/prawnych opiekunów z informacją o formie rozwiązania 

umowy  o kształcenie   dziecka i skreślenia go z listy uczniów jeśli zaległości 

wzrosną do okresu 3 miesięcy.  

c) gdy mimo kontaktów Szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami zaległości 

przekraczają okres 3 miesięcy Szkoła może rozwiązać umowę o kształcenie  

z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia.  

d) Kwestie nieujęte w punkcie 1 i 2 reguluje Regulamin określający zasady 

odpłatności za naukę dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karpaczu, 

Szkoła 707. 

2. Kilkakrotne złamanie zapisów Statutu Szkoły oraz nieprzestrzeganie Regulaminu 

Płatności bądź Umowy o kształcenie (udokumentowane  notatkami z rozmów i spotkań 

oraz innymi formami komunikacji)  stanowi podstawę do odmowy przedłużenia umowy  

o kształcenie dziecka, co jest równoznaczne z odmową kontynuacji współpracy  

w kolejnym roku szkolnym. Informacja taka jest przekazywana rodzicom/prawnym 

opiekunom: 

1) w formie pisemnej, w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia umowy na 

kolejny rok szkolny przez rodziców/prawnych opiekunów.  

2) w formie pisemnej lub ustnej (z odpowiednią dokumentacją przeprowadzonej 

rozmowy) w terminie przewidzianym jako dzień przekazania umów na kolejny 

rok szkolny. 

3. Uczeń zostaje wydalony ze Szkoły w wypadkach określonych w ust. 4 poniżej,  trybie 

natychmiastowym decyzją Dyrektora Szkoły po uchwale podjętej przez Radę 

Pedagogiczną. 

3.1. Decyzja ta powinna zawierać 3 elementy: 

a) wskazanie konkretnego przepisu ze Statutu i Regulaminu Szkoły, 

b) uzasadnienie przedstawiające zachowanie ucznia, 

c) wskazanie możliwości odwołania się od decyzji. 

4. Uczeń zostaje wydalony ze Szkoły gdy: 

a) na terenie Szkoły lub poza terenem Szkoły np. w lokalach i innych miejscach 

publicznych spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa narkotyki lub jest w stanie 

wskazującym na spożycie tych używek, 
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b) propaguje lub rozprowadza w/w używki, 

c) dopuścił się kradzieży mienia szkolnego lub osobistego ucznia, 

d) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną – pobicia i znęcanie się nad innymi 

uczniami, 

e) dewastuje mienie Szkoły, 

f) nagminnie utrudnia prowadzenie lekcji (np. spóźnienia, rozmowy, wulgaryzmy), 

g) samowolnie opuścił teren Szkoły. 

5. Uczeń i jego rodzic / prawny opiekun ma prawo dowołać się od decyzji Dyrektora o 

natychmiastowym wydaleniu ze Szkoły, składając pismo w sekretariacie Szkoły w 

terminie 3 dni od daty odbioru decyzji o wydaleniu. 

6. W Wypadku złożenia stosownego odwołania, powołana zostaje komisja w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Pedagog, 

c) Wychowawca bądź nauczyciel uczący danego ucznia, 

d) Przedstawiciel organu prowadzącego. 

7. Komisja w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia odwołania ustala ostateczne stanowisko  

w sprawie i w ciągu 3 dni roboczych informuje o nim w formie pisemnej 

rodziców/prawnych opiekunów i ucznia. 

8. Decyzja komisji jest ostateczna. 

 

§ 100 

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania 

 

1. Ucznia nagradza się za: 

a) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

b) pracę społeczną na rzecz Szkoły, 

c) godne reprezentowanie Szkoły w konkursach i zawodach sportowych poza 

szkołą, 

d) zajęcia I, II, III miejsca w konkursach organizowanych przez Szkołę, 

e) wzorową postawę obywatelską, dzielność i odwagę, 

f) 100 % frekwencję na zajęciach szkolnych. 

g) długofalowe działania o charakterze wolontariatu. 

h) ponadprzeciętne wyniki w zakresie czytelnictwa, korzystania z biblioteki 

szkolnej. 
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2. W stosunku do ucznia stosuje się kolejno następujące nagrody: 

a) pochwała wychowawcy wobec klasy, 

b) pochwała wychowawcy na klasowym zebraniu rodziców, 

c) pochwała Dyrektora wobec społeczności Szkoły, 

d) list gratulacyjny do rodziców, 

e) nagrody rzeczowe i dyplomy uznania. 

 

§ 101 

 

1. Uczeń podlega karom określonym w § 102, w szczególności za: 

a) łamanie statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Karpaczu, Szkoła 707 

b) brutalne bądź wulgarne zachowanie wobec pracowników pedagogicznych  

i niepedagogicznych lub kolegów, 

c) niszczenie mienia placówki, 

d) używanie, udostępnianie lub nakłanianie do korzystania ze środków 

uzależniających, szczególnie narkotyków, dopalaczy, alkoholu i nikotyny, 

e) łamanie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 102 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz zasady ich udzielania 

 

1. Uczniom, którzy nie wypełniają podstawowych obowiązków uczniowskich oraz  

uchylają się od ustaleń porządkowych i organizacyjnych Szkoły, wymierzane  

są kolejno następujące kary: 

a) upomnienia przez wychowawcę klasy (wg „Systemu Superów” oraz „Systemu 

Kropkowego”), 

b) wpisania uwagi do dziennika, 

c) udzielenie nagany Wychowawcy (w wypadku udzielenia drugiej nagany 

Wychowawcy w danym półroczu skutkiem jest obniżenie śródrocznej/rocznej 

oceny z zachowania z możliwością pozbawienia funkcji społecznej), 

e) udzielania nagany przez Dyrektora, skutkujące obniżeniem śródrocznej/rocznej 

oceny z zachowania oraz pozbawieniem funkcji społecznej, 

f)  ostrzeżenia przed wydaleniem ze Szkoły udzielonego przez Dyrektora Szkoły, 

g) wydalenia ze Szkoły. 



110 

 

2. Szkoła ma obowiązek poinformowania każdorazowo rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o zastosowanej wobec niego karze w formie pisemnej (wiadomość e-mail, 

dziennik elektroniczny), telefonicznej bądź ustnej  potwierdzonej wpisem w dzienniku. 

3. W sytuacjach wyjątkowych można zrezygnować z zachowania kolejności 

wymierzanych kar. 

 

§ 103 

Tryb odwoływania się od kary bądź wnoszenia zastrzeżeń do otrzymanej nagrody 

 

1. Uczeń, który czuje się niesłusznie ukarany, bądź ma zastrzeżenia do przyznanej mu 

nagrody ma prawo: 

a)  wyjaśnić ten fakt  z wychowawcą, 

b) w ciągu siedmiu dni od zdarzenia / otrzymania nagrody może odwołać się 

pisemnie do Dyrektora Szkoły z prośbą o rozwiązanie problemu. 

2. W przypadku  otrzymania wniosku o rozwiązanie problemu Dyrektor powołuje komisję 

w składzie: Dyrektor, pedagog, wychowawca i nauczyciel uczący w danej klasie. 

3. Komisja w ciągu siedmiu dni bada zdarzenie i podejmuje decyzję w sprawie. 

4. O decyzji komisji uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie są informowani w ciągu 3 

dni w formie pisemnej.  

5. Decyzja komisji jest ostateczna. 

§ 104 

Przypadki, w których Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty  

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 

1. Ustala się następujące przypadki w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę 

zobowiązującą dyrektora szkoły do skierowania wniosku do Kuratora oświaty  

o przeniesieniu ucznia do innej szkoły: 

1. Skazaniem ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, 

2. Prostytuowaniem się lub czerpaniem korzyści z prostytucji, 

3. Naruszeniem nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźbą karalną 

względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób 

przebywających na terenie szkoły, 

4. Zaborem lub zniszczeniem mienia szkoły lub osób, 

5. Wywieraniem szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, 
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nauczycieli i innych pracowników szkoły 

6. Przebywaniem na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem 

narkotyków oraz posiadaniem, przechowywaniem czy rozprowadzaniem 

alkoholu lub narkotyków, 

7. Świadomym i nagminnym naruszaniem obowiązków ucznia określonych  

w Statucie. 

2. Przed wystąpieniem o przeniesienie ucznia dyrektor powinien: 

a) wysłuchać opinii wychowawcy klasy, dzielnicowego, pedagoga szkolnego, 

b) przeprowadzić rozmowę z uczniem w obecności rodzica (prawnego opiekuna) 

i wychowawcy klasy, 

c) w oparciu o przeprowadzone rozmowy sporządzić pisemną opinię o uczniu  

i zapoznać z jej treścią Radę Pedagogiczną – wysłuchać opinii Rady Pedagogicznej 

o uczniu. 

§ 105 

Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami 

1. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej w szkole. 

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia przez 

uczniów 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a opieka 

stomatologiczna - do ukończenia przez uczniów 19. roku życia. 

2. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do 

opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów 

stomatologicznych. 

3. Opiekę nad uczniami   Szkoły 707   sprawują odpowiednio: 

1) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w miejscu określonym w umowie o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

7. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z rodzicami albo 

pełnoletnimi uczniami. Współpraca polega na: 

1) przekazywaniu informacji o: 

a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, 

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami, 

c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną 

opiekę zdrowotną nad uczniami; 
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2)   informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:  

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki 

stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań 

przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych, 

b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty; 

3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu 

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów 

zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów. 

8. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje  

z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.  

9. Współpraca, o której mowa w ust. 8 polega na podejmowaniu wspólnych działań w 

zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb 

zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, 

a także doradzaniu dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa 

uczniów i warunków sanitarnych w szkole.  

10. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub opiekun faktyczny, w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez 

zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia 

rodziców. Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje 

kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 

11. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–

3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, w szczególności zachowania w 

tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym 

związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności   i godności 

uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.  

12. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany  do stanu 

jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych 

czynności podczas pobytu ucznia w szkole ustala pielęgniarka,  która wspólnie go 

określa z rodzicami, lekarzem i dyrektorem szkoły. 

13. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności 

podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za pisemną 

zgodą rodziców. 

14. Dyrektor szkoły, w miarę posiadanych środków oraz za zgodą nauczyciela lub 

pracownika niepedagogicznego, zapewnia możliwość zdobycia wiedzy na temat 
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sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, 

odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. 

 

XIII Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 
 

 

1. Wolontariusz jest to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej  

i jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej, podmiotów 

leczniczych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2020 poz. 

1057).  

2. Wolontariat to dobrowolne  działania wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie, 

mające na celu poprawę funkcjonowania wybranego obszaru.  

3. Cele osiągane przez wolontariat: 

a) aktywizacja uczniów,  

b) promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, 

c) integracja zespołów,  

d)  uwrażliwienie na potrzeby innych i  środowiska lokalnego, 

e) rozpoznanie potrzeb środowiska lokalnego, 

f) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

4. W szkole mogą być organizowane: 

a) wolontariat akcyjny - pojedyncze, krótkoterminowe projekty trwające od jednego 

do 30 dni, oparte na ustnym lub pisemnym porozumieniu wolontariackim. 

b) wolontariat stały - zobowiązanie systematyczne trwające dłużej niż 30 dni, oparte 

na pisemnym porozumieniu wolontariackim. 

5. Porozumienie o współpracy wolontariackiej podpisywane jest przez dyrektora  

i wolontariusza lub jego rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli jest on niepełnoletni. 

Porozumienie powinno zawierać w szczególności następujące informacje: czas 

trwania projektu (ilość godzin/dni), obowiązki wolontariusza, miejsce pracy, sposób 

rozwiązania porozumienia. 

6. Działania wolontariacie   odbywają się w ramach godzin pracy szkoły i działań 

programowych. 

7. Podejmowane działania są dostosowane do wieku, potrzeb,  możliwości i dojrzałości 

emocjonalnej uczniów.  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001057
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001057
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8. W Szkole można powołać Szkolne Koło Wolontariatu. Opiekunem Szkolnego Koła 

Wolontariatu jest nauczyciel powołany przez Dyrektora. Opiekun może pełnić swoją 

funkcję do momentu rezygnacji przez nauczyciela lub odwołania go z funkcji przez 

Dyrektora. Wniosek o zmianę Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu mogą złożyć 

również zrzeszeni wolontariusze. 

9. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowuje roczny plan działania Koła, który 

zawiera: 

1. Analizę potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. 

2. Wyznaczone cele. 

3. Obszary działania (szkolne i pozaszkolne). 

4. Zaplanowane działania. 

5. Promocję wolontariatu. 

6. Rekrutację wolontariuszy. 

7. Prawa i obowiązki wolontariusza. 

10. Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu przedstawiane jest przez 

jego Opiekuna na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym 

(chyba że Dyrektor wyznaczy inny termin).  

11. Wolontariusz, który w czasie swojej aktywności w klasach VI-VIII spełnił określone 

warunki, otrzymuje na świadectwie wpis „Uczeń aktywie pracował na rzecz 

Szkolnego Koła Wolontariatu”, co jest jednoznaczne z przyznaniem dodatkowych 

punktów rekrutacyjnych w czasie ubiegania się o miejsce w wybranej szkole średniej. 

Dokładny zakres działań oraz warunki niezbędne do spełnienia reguluje Regulamin 

Szkolnego Koła Wolontariatu (załącznik nr ) 

 

XIV Ceremoniał Szkolny 
 

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał: 

a) do symboli Szkoły zaliczamy 

 1. sztandar 

 2. logo 

b)  Sztandar przedstawia: 

a) symbole narodowe Orła Białego na biało-czerwonym tle z elementami laura oraz 

mottem Szkoły: „Inspirujemy, kształcimy, rozwijamy” 
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b) logo Szkoły 707 na beżowym tle z pełną nazwą Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 

Karpaczu, Szkoła 707 oraz datą założenia: 2006. 

c) Logo Szkoły,  ze względu na profil językowy, na obwodzie prezentuje nazwę Szkoły w 

trzech językach: Szkoła, School, Schule 707. Europejskość Szkoły podkreślona jest także 

błękitnym tłem i gwiazdami oddzielającymi trójjęzyczność. 

2. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez 

Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim 

posiedzeniu rady pedagogicznej spośród najstarszych uczniów i składa się z dwóch 

trzyosobowych składów; 

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w 

szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy VIII, w 

razie konieczności także uczniów kl. VII wyróżniających się  w nauce, osiągnięciach, 

o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu; 

4. Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń, 

Asysta - dwie uczennice 

5. Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klas VII i VIII na 

czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony. 

6. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego); 

7. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu; 

8. Poczet sztandarowy zawsze występuje w szkolnych strojach galowych ze swymi 

insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia 

wierzchnie; 

9. Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego 

ramienia do lewego boku i białe rękawiczki; 

10. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie 

innych szkół i instytucji lub organizacji: 

a)podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod 

głowicą (orłem); 

b) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu 

chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 
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11. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 

wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy 

podaje osoba prowadząca uroczystość; 

12. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 

Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla 

sztandar; 

13. Sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”, 

b) w czasie wykonywania „Roty”, 

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

e) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

h) w trakcie uroczystości kościelnych. 

14.  Ślubowanie klasy pierwszej: 

1) Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. 

Każdy pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do góry na 

wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru  i 

powtarza rotę przysięgi: 

„My uczennice i uczniowie klasy pierwszej przyrzekamy: 

1. być dobrymi koleżankami i kolegami 

2. pilenie uczyć się i sumiennie wypełniać wszystkie polecenia nauczycieli i wychowawców 

3. godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią 

4. szanować rodziców, nauczycieli, starszych i kolegów 

5. szanować i chronić wspólne dobro szkoły 

6. wzorową nauką i sprawowaniem przynosić zaszczyt  szkole” 

2) Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. 

Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty mówi: 

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły  707” 

15. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, 

Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 

października), Święto Niepodległości (11 listopada); 

16. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 
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a)rozpoczęcie roku szkolnego, 

b)ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia, 

c)zakończenie roku szkolnego, 

d)uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru 

szkoły. 

17. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 

Na komendę prowadzącego uroczystość: 

a)„Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują 

postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”; 

b)„Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się trzy zwrotki 

hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej; 

c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego 

zakończenia komendą „Spocznij”; 

d)„Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na 

wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w 

pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę:  

„Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły 707 w Karpaczu .Opiekujcie się nim i 

godnie reprezentujcie naszą szkołę” 

 chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg 

sztandaru, wstaje i wygłasza formułę:  

„Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły 707 w Karpaczu. Obiecujemy dbać o niego, 

sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę.”;  

chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta  przekazuje sobie insygnia 

pocztu; po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas;  

e)„Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone 

miejsce, pada komenda „Spocznij”. 

f)Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: 

„Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę 

zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”. 

18. Insygnia pocztu przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw 

organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu – nauczyciel historii. 

19. Symbole państwowe: 

1. Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną 

czcią  i szacunkiem, 
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2. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. 

znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp.  

3. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby 

stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek,  

w którym patrzy orzeł). W heraldyce przyjmuje się odwrotny kierunek patrzenia, tj. nie z 

punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia godła lub flagi.  

4. Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im  

w hierarchii znakami państwa, w imieniu, którego odbywa się wizyta władz państwowych, 

5. Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych - 

należy je umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały; przy 

zwielokrotnieniu stają się dekoracją.  

6. Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek, 

 7. Poza wizerunkiem zgodnym z ustawą możliwe jest eksponowanie wizerunku 

orła artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego, 

8. Godło umieszczane jest wewnątrz pomieszczenia sali lekcyjnej, gabinetu 

dyrektora. 

9. Godło znajduje się na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem, lub  na innej 

ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której 

umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarze, obrazy, 

zdjęcia, tablice itp.).  

 10. Szkoła umieszcza godło również  na swojej stronie internetowej, przy czym 

godło powinno być zgodne z wzorem ustawowym. Poza ustawowym godłem można 

umieścić również jego wizerunek artystycznie przetworzony.  

20. Szczegółowe zasady dotyczące postępowania z flagą państwową: 

1. Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery 

słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku;  

2. Gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną; flaga 

powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona 

w wodzie;  

3. Flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem 

na ziemię;  

4. Podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę należy zdjąć lub, jeżeli musi 

być wywieszona (np. podczas wizyty oficjalnej) należy dbać, aby nie uległa zniszczeniu 

lub zerwaniu; o ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć;  
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5. Jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na 

prawo od mówcy; zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub 

za nim;  

6. Po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia 

jakiegoś obiektu lub odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na 

ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana;  

7. Jeśli używa się flagi do przykrycia posągu lub pomnika podczas uroczystości 

jego odsłaniania, nie można dopuścić, aby flaga upadła na ziemię;  

8. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do 

połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do 

połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw podnieść ją do samej 

góry, następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu); żałobę 

można wyrazić wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub 

poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi;  

9. Instytucja odpowiedzialna za organizację obchodów, podczas których używane 

są flagi z papieru, powinna zapewnić odpowiednie warunki do ich zebrania po 

zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia; flagi nie powinny być 

wyrzucane do śmietnika 

 

 

XV Przepisy końcowe 

 

§ 106 

 

Szkoła prowadzi dokumentację procesu nauczania określoną odrębnymi przepisami. 

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji określają odrębne przepisy. 

 

§ 107 

 

1. W Szkole zatrudnia się: 

nauczycieli, 

pedagoga 

innych pracowników. 
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Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Szkoły określają przepisy CMK 

i układu zbiorowego pracy. 

                                                             § 108 

 

Zmiana statutu może być dokonana przez organ prowadzący Szkołę w trybie określonym 

ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r.  

 

 

Karpacz, dnia 30 września 2020r. 

 

 

 


