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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Grabówce jest publiczną szkołą podstawową.  

2. Siedzibą szkoły jest budynek nr 65A w Grabówce. 

4. Organem prowadzącym jest Gmina Dydnia. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty.  

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 2 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2. Kształcenie w szkole trwa 3 lata i obejmuje I etap edukacyjny: klasy I – III szkoły podstawowej 

– edukacja wczesnoszkolna. Świadectwo ukończenia klasy III w Szkole Podstawowej                            

w Grabówce zobowiązuje do kontynuowania nauki w klasie IV szkoły podstawowej. 

3. Nauka w szkole poprzedzona jest rocznym przygotowaniem przedszkolnym realizowanym                   

w oddziale przedszkolnym działającym przy szkole. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są 

dzieci w wieku 4-6 lat. 

4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz dba o ich bezpieczeństwo w czasie 

wszystkich zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę.   

5. Szkoła umożliwia realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego oraz zdobycie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji. 
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§ 3 

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

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

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

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; 

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

 i etnicznej; 

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

osób; 

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

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

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

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

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

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

 i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

2. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez: 
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1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia; 

2) wspomaganie rodziców/prawnych opiekunów w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby 

umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy; 

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

 od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 

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

przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego i fizycznego; 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia; 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia 

rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego; 

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

wartościowych celów; 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka; 

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

9) kształtowanie zainteresowań własnym regionem, lokalnymi tradycjami 

 i obyczajami oraz zagrożeniami regionu; 

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

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

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia 

 i zdrowia; 

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

 i właściwą postawę ciała; 

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

żywienia i higieny pracy umysłowej; 

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

 i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy; 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo; 
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17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności; 

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

właściwego stosunku; 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych; 

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

tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

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

 w relacjach międzyludzkich; 

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

rodzinnego; 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym 

i prywatnym; 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych; 

 

§ 4 

1. Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez: 

1) realizację podstawy programowej; 

2) realizację szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) realizację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły; 

4) przestrzeganie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

5) prowadzenie zajęć religii lub etyki;  

6) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych; 

7) organizowanie kół przedmiotowych i zainteresowań itp.; 

8) organizowanie konkursów, zawodów, przeglądów, wystaw itp.; 

9) realizację indywidualnego toku lub programu nauki; 

10) prowadzenie innowacji pedagogicznych; 

11) realizację projektów edukacyjnych;  

12) realizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych   

     źródeł;   

13) korzystanie w sposób zorganizowany z repertuaru kin, teatrów, muzeów, wystaw, itp.; 
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14) organizację nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych zgodnie z odrębnymi    

      przepisami; 

15) przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji wszystkich zadań szkoły. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

§5 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

§ 6 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny i przewodniczy radzie pedagogicznej; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju; psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie;  

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę;  

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
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9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;  

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

specjalnego ucznia;  

11) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie 

zezwolenia na realizacje obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego; 

12) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

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

nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. 

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

4) Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym wnioski ze 

sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami 

i samorządem uczniowskim. 

6.Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole,  

w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności administruje zakładowym 

funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem. 
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7. Podejmuje decyzje w sprawie wykonywania przez nauczyciela w okresie ferii letnich przez czas 

nie dłuższy niż 14 dni czynności związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego. 

 

8. Powołuje doraźne komisje Rady Pedagogicznej. 

 

9. Organizuje szkolenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły w zakresie BHP 

i form doskonalenia zawodowego. 

10.  Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

11. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. 

12. Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

13.Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz we wszystkich działaniach podejmowanych przez 

szkołę. 

§ 7 

Rada Pedagogiczna 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu 

ich projektów przez Radę Rodziców;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
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1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację 

doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, 

co najmniej połowy jej członków.  

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.   

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 8 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej  

w Grabówce. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej rady oddziałowej, 

wybranym w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. 

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły.  

5.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:  
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1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego szkoły. 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; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

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

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

Rodziców określa regulamin. 

6. Fundusze, o których mowa w ust. 5, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

§ 9 

Samorząd Uczniowski 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Władzami samorządu są: przewodniczący, zastępca, sekretarz. 

 

§ 10 

Zasady współdziałania organów szkoły 

 

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji określonych ustawą Prawo oświatowe i statutem. 

2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz 

rozwiązywania problemów szkoły. 

3. Organem koordynującym współpracę jest dyrektor szkoły, który: 
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1) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych 

i podejmowanych decyzjach i działaniach; 

2) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły; 

3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. 

4. Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje. 

5. Wnioski i opinie przedstawiane są dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie 

pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych zebrań tych organów. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów. 

7. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do zapewnienia bieżącej wymiany informacji między 

sobą o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach. 

 

§ 11 

Rozwiązywanie sporów 

 

1. Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły.  

1) Organy między sobą ustalają formy i sposoby rozstrzygania sporów. 

2) Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie szkoły. 

3) W zakresie rozstrzygania spraw spornych organ podejmujący wniosek lub uchwałę powinien 

zasięgnąć opinii innych organów kompetentnych w przedmiotowej sprawie oraz zapoznać się 

z obowiązującymi przepisami. 

2. W przypadku wytworzenia się sytuacji spornej między organami szkoły dyrektor jest 

zobowiązany do: 

1) zbadania przyczyny sporu; 

2) wydania w ciągu 14 dni decyzji w sprawie rozstrzygnięcia sporu i powiadomienia o niej 

przewodniczących organów będących stronami. 

3. Od orzeczenia dyrektora, w ciągu 14 dni może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę. 

4. Spory pomiędzy dyrektorem, a innymi organami rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, 

organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

5. Tryb rozwiązywania sytuacji spornych: 

1) kwestie sporne między uczniami danej klasy, czy uczniami różnych klas rozstrzygają  

wychowawcy klas z udziałem samorządów klasowych i w razie potrzeby rodziców; 
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2) kwestie sporne między nauczycielami, a uczniami (rodzicami/prawnymi opiekunami) 

rozstrzygają wychowawcy klas z udziałem zainteresowanego nauczyciela, samorządu 

klasowego; 

3) kwestie sporne między uczniami (rodzicami/prawnymi opiekunami), a wychowawcą klasy 

rozstrzyga dyrektor z udziałem zainteresowanego wychowawcy, samorządu  

4) kwestie sporne miedzy nauczycielami rozstrzyga dyrektor; w przypadku nierozstrzygnięcia 

sporu przez dyrektora nauczyciele mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę; 

5) wszystkie sprawy sporne na terenie szkoły powinny być załatwiane na drodze negocjacji 

prowadzących do uzyskania kompromisu; 

6) wszystkie sprawy sporne na terenie szkoły załatwiane są na zasadzie wzajemnego zrozumienia 

i poszanowania stron. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 12 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szczególną organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w danym 

roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły na 

następny rok szkolny, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego 

szkoły. 

3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę po uzyskaniu opinii   

Podkarpackiego Kuratora Oświaty i organizacji związkowych funkcjonujących w szkole. 

4. W arkuszu organizacyjnym szkoły zatwierdza się w szczególności: 

1) liczbę nauczycieli i pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych; 

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 

zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 
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5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy                               

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału. 

6. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących 

nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.  

7. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego na dany rok szkolny. 

8. Organizacja zajęć w szkole prowadzona jest w systemie klas łączonych. 

9. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo -

lekcyjnym. Godzina zajęć szkolnych trwa trwa 45 minut. Godzina zajęć w oddziale 

przedszkolnym trwa 60 minut. 

10. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

11. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

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

zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

12. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu 

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

13. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne – nauczycielskie na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą pomiędzy 

poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją 

uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole z 

przyczyn niezależnych, dyrektor organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod                       

i technik kształcenia na odległość, tzw. „nauczanie zdalne”,  

1) dyrektor przekazuje informacje nauczycielom i rodzicom za pomocą strony internetowej lub 

telefonicznie,  

2) dyrektor, grono pedagogiczne realizują obowiązujące podstawy programowe w poszczególnych 
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oddziałach klas uwzględniając: 

a) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów lub bez ich użycia, 

b) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

3) nauczyciele komunikują się z rodzicami, opiekunami i uczniami za pomocą emaila, 

telefonicznie, platformy edukacyjnej lub w innej, bezpiecznej i dostępnej dla uczniów formie, 

4) nauczyciel realizuje podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik zdalnego 

kształcenia (epodręcznik, platformy edukacyjne, filmy edukacyjne itp.), 

5) nauczyciel monitoruje postępy uczniów poprzez: 

a) zadania domowe pisemne, zadania na eplatformach, testy, sprawdziany, doświadczenia, prace 

plastyczne lub inne ustalone przez nauczyciela, 

6) sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów poprzez: 

a) przekazywanie przez ucznia nauczycielowi informacji zwrotnej, tj. pracy pisemnej, pracy 

plastycznej lub innej, poprzez eplatformy, emaila nauczyciela, 

b) nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce w sposób ustalony przez nauczyciela, 

c) nauczyciel informuje uczniów o terminach przesyłania przez nich zadań, prac pisemnych, prac 

plastycznych, doświadczeń lub innych ustalonych przez nauczyciela, 

e) ćwiczenia z bieżących lekcji uczniowie odrabiają na bieżąco - „z dnia na dzień”, 

7)Zasady oceniania uczniów: 

a) obowiązują dotychczasowe zasady oceniania, z wyjątkiem wagi oceny: 

- każda oceniana w nauczaniu zdalnym forma pracy i sprawdzenie wiedzy ucznia ma określoną 

wagę – jest to waga 1”. 

§ 13 

1. Dyrektor za zgodą rodziców/prawnych opiekunów organizuje zajęcia rewalidacyjne, których 

celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego 

indywidualnych potrzeb. 

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 

 

§ 14 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie 

do posiadanych środków finansowych. 

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych poza systemem klasowo-

lekcyjnym. 
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3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 15 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub 

w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

 

§ 16 

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

wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

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

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym. 

6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad 

uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele i wychowawcy. 

7. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Organizację nauki etyki regulują odrębne przepisy. 

 

§ 17 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:  

1) sale lekcyjne w tym pracownię komputerową; 

2) salkę do ćwiczeń gimnastycznych; 
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3) bibliotekę; 

4) gabinet dyrektora; 

5) pokój nauczycielski; 

6) inne pomieszczenia.  

§ 18 

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

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

funkcjonowanie regulują odrębne przepisy. 

§ 19 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Brzozowie oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom 

i rodzicom/prawnym opiekunom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

2) udzielania rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest nauczyciel koordynator. 

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

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

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły. 

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

zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§ 20 

Biblioteka szkolna 

 

1.  W szkole prowadzona jest biblioteka szkolna. 

2. Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice/            

prawni opiekunowie. 

3. Zadaniem biblioteki jest: 

1) realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspieranie 
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nauczycieli w realizacji programów nauczania oraz doskonaleniu zawodowym; 

2) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie książek i innych źródeł 

informacji oraz materiałów dydaktycznych; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów; 

5) zaspokajanie zgłaszanych przez uczniów, nauczycieli i rodziców potrzeb czytelniczych, 

edukacyjnych (zakup lektur, słowników, audiobooków, czasopism itp.); 

6) prowadzenie zajęć, akcji we współpracy z nauczycielami, rodzicami, pracownikami innych 

bibliotek; 

7) podejmowanie działań na rzecz przygotowania uczniów do samokształcenia, korzystania 

z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

8) rozbudzanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) kształtowanie kultury czytelniczej; 

10) zaspokajanie potrzeb kulturalnych (organizacja wystaw, spotkań autorskich, konkursów itp.). 

4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z: 

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup szczególnie poszukiwanych książek; 

b) informowanie o aktywności czytelniczej; 

c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji; 

d) doborze odpowiedniej literatury dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

e) zachęcanie do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez udział w konkursach 

i imprezach bibliotecznych. 

2) nauczycielami, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych 

i czasopism pedagogicznych; 

b) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów zgromadzonych w bibliotece; 

c) organizowanie lekcji bibliotecznych; 

d) analizowanie poziomu czytelnictwa klas. 

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece; 

b) zapewnienie dostępu do informacji na temat czytelnictwa dziecka; 

c) możliwość finansowania zakupu książek do biblioteki szkolnej z funduszy Rady Rodziców. 
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4) Innymi bibliotekami poprzez: 

a) wymianę wiedzy i doświadczeń; 

b) udział w konkursach międzyszkolnych; 

c) udział w spotkaniach, konferencjach metodycznych, szkoleniach. 

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

    1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki; 

    2) zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zapewnia im warunki do doskonalenia 

zawodowego; 

    3) przydziela środki finansowe na działalność biblioteki; 

    4) umożliwia w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, 

informacyjnej i medialnej; 

    6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

12. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany do tygodniowego planu zajęć i potrzeb 

uczniów– tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów przed i podczas zajęć lekcyjnych 

jak i po ich zakończeniu. 

13. Pracę biblioteki i nauczyciela – bibliotekarza określa regulamin. 

§ 21 

Zasady rekrutacji 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci przyjmuje się z urzędu, na podstawie  zgłoszenia 

rodziców zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,  

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 

lokalnych potrzeb społecznych. Wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów określa 

organ prowadzący.  

3. Postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o systemie oświaty, 

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

4. O przyjęciu dziecka do szkoły, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły z wyjątkiem 

przypadków dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które przyjmowane są  z urzędu.  

§ 22 
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1. W szkole może działać Szkolny Wolontariat.  

2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności 

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.  

3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz 

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych;  

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych; 

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu. 

1) dyrektor szkoły: 

a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu; 

b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu. 

2) opiekun Szkolnego Wolontariatu  jest to nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję. 

3) przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń szkoły będący wolontariuszem. 

4) wolontariusze stali – uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje. 

5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami; 

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) rodziców/ prawnych opiekunów; 

4) inne osoby i instytucje.  

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje 

odrębny regulamin. 

ROZDZIAŁ V 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

§ 23 

1.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2 .Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Grabówce przyjmuje się dzieci 4-6 letnie. 

 

§ 24 

1.Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny według harmonogramu pracy szkoły. 

2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala jego szczegółowy rozkład z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
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3.Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą 

programową i wybranym programem wychowania przedszkolnego. 

4.Organizację zajęć oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 25 

1.Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

2.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor na wniosek rodziców 

oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

3.Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego 

oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia stosowny wniosek i się pod nim podpisuje. 

 

§ 26 

1.W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w 

wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w 

przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę, 

2) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), 

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp., 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować. 

§ 27 

1.Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

2.Celem oddziału przedszkolnego jest : 

1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

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

w tym, co jest dobre, a co złe; 

     3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w 

nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 
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      4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z 

dziećmi i dorosłymi; 

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

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

      6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i 

grach sportowych; 

      7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym , przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

      8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

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

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

wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

   10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są 

ważne w edukacji szkolnej. 

§ 28 

1.Powyższe cele oddział przedszkolny realizuje w ramach następujących obszarów: 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci, 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i 

rozumieniu siebie i swojego otoczenia, 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 

7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, 

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec, 

9) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne, 

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne budzenie 

zainteresowań technicznych, 

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, 

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, 

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, 

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, 

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 
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§ 29 

1.Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku 

dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa oraz istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole oraz w trakcie 

zajęć poza terenem szkoły, 

2)zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i 

psychicznym, 

3) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb 

konsultacje i pomoc, 

4) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,  

ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 30 

1. W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 

2. Pracownikami pedagogicznymi są: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania, nauczyciel 

biblioteki. 

3. Pracownikiem niepedagogicznym jest pracownik obsługi. 

4. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych określają odrębne 

przepisy. 

5. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie 

zatwierdzonego   na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego. 

6. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie 

przepisy, wewnętrzne regulaminy i przyjęte w szkole procedury. 

7. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa dyrektor szkoły 

z uwzględnieniem: 
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1) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) odpowiedzialności za powierzone mienie; 

3) współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami; 

4) doskonalenia warsztatu pracy; 

5) realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów. 

§ 31 

1. Nauczyciel sprawuje: 

1) bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły podczas 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych; 

2) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek 

i zorganizowanych wyjść; 

3) opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia 

dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym 

porządek, czas i terminy dyżurów. 

2. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków: 

1) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 

2) dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny; 

3) stosuje przyjęte przez szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów; 

4) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje; 

5) systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze 

oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej; 

6) przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form 

współzawodnictwa naukowego i sportowego; 

7) udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce; 

8) czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel w szczególności ma prawo do: 

1) wyboru programu nauczania; 

2) decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

3) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych; 
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4) opracowania własnego program nauczania; 

5) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych. 

4. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za: 

1) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

i stosowanie w nich właściwych metod pracy; 

2) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

3) włączanie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem i Programem 

Wychowawczo – Profilaktycznym; 

4) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów; 

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć 

prowadzonych w szkole i poza nią; 

6) przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania; 

7) powierzone mu mienie szkoły. 

5. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 32 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków; 

2) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami/prawnymi opiekunami o programie 

i planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz na dłuższe okresy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  uczniów, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci; 

b) udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych; 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 
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d) informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia; 

3. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika 

lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i ustaleniami dyrektora szkoły. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych  

w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

5. Wychowawca ustala spójne ze szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym 

treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji 

wychowawcy. 

6. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujący w szkole 

system oceny zachowania uczniów. 

7. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na: 

1) programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym 

opracowaniu planu pracy wychowawczej na dany rok szkolny; 

2) dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do szkoły, analizie frekwencji klasy; 

3) udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy 

z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole; 

4) informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania; 

5) utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów; 

6) organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

8. Wychowawca odpowiada za: 

1) osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół planu pracy wychowawczej klasy; 

3) poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się 

 w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej; 

4) bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, 

spotkań. 

§ 33 

1. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest: 

1) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji w bibliotece; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej; 
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3) udzielanie porad w doborze lektury; 

4) udział w projektach czytelniczych; 

5) służenie pomocą w zakresie obsługi urządzeń multimedialnych, tworzenie warunków 

do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

6) współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym w realizacji zadań szkoły; 

7) prowadzenie zajęć wdrażających do właściwego korzystania z zasobów biblioteki; 

8) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

a) dobór właściwej literatury; 

b) zachęcanie do udziału w konkursach i akcjach; 

c) organizowanie akcji i konkursów. 

9) wzbogacanie i katalogowanie księgozbioru biblioteki; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki oraz statystyki aktywności czytelniczej 

uczniów; 

11) planowanie pracy biblioteki; 

12) dbanie o właściwą organizację pracy i estetykę pomieszczenia; 

13) składanie śródrocznych i rocznych sprawozdań; 

14) współdziałanie z wychowawcami oddziałów; 

15) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych; 

16) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną 

(akcje charytatywne, konkursy, uroczystości szkolne); 

17) realizowanie innowacji; 

18) współpraca z innymi bibliotekami (konkursy, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne); 

19) organizowanie spotkań z autorami, ciekawymi ludźmi; 

20) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu 

zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki; 

21) kształtowanie postaw patriotycznych; 

22) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece. 

§ 34 

1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub 
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kształcenia specjalnego tworzone są zespoły, w skład których wchodzą nauczyciele 

i specjaliści prowadzący zajęcia z tymi uczniami. Ich zadania polegają na planowaniu 

i koordynowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zespół opracowuje 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia. 

2. W szkole mogą być zatrudnieni specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej. 

§ 35 

1. W szkole zatrudniony jest pracownik obsługi. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnego 

działania szkoły jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia  

w porządku i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala 

dyrektor szkoły. 

2. Stosunek pracy pracownika obsługi regulują odrębne przepisy. 

3. Pracownik obsługi jest zobowiązani do: 

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole; 

2) przestrzegania regulaminu pracy; 

3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych; 

4) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne; 

5) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń szkoły; 

6) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić szkołę na szkodę; 

7) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy;  

8) reagowania na sytuacje zagrożenia i informowanie dyrektora o tej sytuacji. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionego pracownika obsługi sporządza dyrektor, 

uwzględniając Kodeks Pracy oraz Regulamin Pracy Szkoły. Dokument ten stanowi 

załącznik do umów o pracę. 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE 
 

§ 36 

1. Każdy uczeń ma prawo do: 

1) dobrze zorganizowanej, bezpłatnej nauki; 

2) zapoznania się z przysługującymi mu prawami; 
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3) poszanowania prywatności, życia rodzinnego oraz ochrony prawnej; 

4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony 

i poszanowania jego godności; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

8) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, zgodnie 

z zasadami poszanowania godności ucznia, nauczyciela oraz innych osób; 

9) rozwijania w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych 

i fizycznych;  

10) rozwijania szacunku dla rodziców ucznia, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości, 

dla wartości narodowych kraju, w którym mieszka, kraju, z którego pochodzi, jak i dla 

innych kultur; 

11) przygotowania do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, 

tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami 

etnicznymi, narodowymi i religijnymi; 

12) rozwijania poszanowania środowiska naturalnego; 

13) sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce; 

14) korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce; 

15) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

16) opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

17) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki; 

18) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu 

wszystkich możliwości szkoły;  

19) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

20) do inicjatywy społecznej i obywatelskiej; 

21) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole; 

22) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 



Statut Szkoły Podstawowej w Grabówce 
 

30 

 

23) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie 

ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

24) do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych; 

25) do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, 

stosownych do wieku ucznia, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym 

i artystycznym; 

26) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 

 

 

§ 37 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły 

oraz zawartych kontraktów, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły; 

2) przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i odrabiania zadań domowych; 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

4) odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych; 

5) przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia innych; 

6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

7) uzupełniania braków wynikających z absencji; 

8) odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody na terenie szkoły, spowodowane 

przez ucznia; 

9) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu i niszczeniu 

majątku szkolnego; 

10) przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy psychicznej i fizycznej; 

11) sumiennego wywiązywania się z nałożonych zadań; 

12) dbania o dobre imię i honor szkoły, współtworzenia jej autorytetu; 

13) okazywania szacunku dorosłym i kolegom; 

14) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji, rady pedagogicznej 

oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego; 

15) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi; 
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16) dbania o swój wygląd zewnętrzny oraz higienę osobistą. Uczeń ma obowiązek noszenia 

schludnego stroju szkolnego.  

17) noszenia obowiązującego jednolitego stroju, jeśli jest wprowadzony w szkole, poza dniami 

uroczystości szkolnych i zawodów sportowych; 

18) przebierania w szkole obuwia zmiennego; 

19) nieużywania wulgaryzmów, dbałości o kulturę słowa; 

20) zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie przerw, zajęć lekcyjnych oraz imprez 

organizowanych przez szkołę; 

21) zakazu używania zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i przerw, dodatkowych form zajęć 

edukacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, a w szczególności telefonów 

komórkowych; 

22) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą; 

23) zakazu przynoszenia wartościowych przedmiotów (szkoła nie ponosi za nie 

odpowiedzialności). 

 

§ 38 

Nagrody i kary 

 

1. Za wyróżniające wyniki dydaktyczne, wzorową postawę uczniowską, reprezentowanie 

szkoły w zawodach, konkursach, inicjatywę społeczną oraz za wszelkie formy aktywności 

twórczej uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę wobec klasy z adnotacją w dzienniku; 

2) pochwałę na forum szkoły z adnotacją w dzienniku; 

3) pochwałę na forum szkoły wraz z pismem pochwalnym dla rodziców; 

4) nagrody rzeczowe w połączeniu z pochwałą; 

5) dyplom uznania; 

6) formą nagrody może też być wypłata stypendium; 

7) inne nagrody ustalone przez władze szkolne. 

2. Za naruszenie dyscypliny szkoły, niewywiązywanie się ze swoich obowiązków uczeń może 

zostać ukarany jedną z następujących kar: 

1) upomnienie ustne przez wychowawcę klasy z adnotacją w dzienniku; 

2) upomnienie ustne przez dyrektora szkoły z adnotacją w dzienniku; 

3) nagana udzielona przez wychowawcę z adnotacją w dzienniku; 

4) nagana udzielona przez dyrektora szkoły z adnotacją w dzienniku; 
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5) odwołanie ucznia z pełnionej w szkole funkcji; 

6) w przypadku ucznia przyjętego spoza obwodu przeniesienie ucznia do szkoły znajdującej 

się w jego obwodzie zamieszkania dokonuje się w porozumieniu z jego rodzicami lub na 

wniosek rodziców; 

7) wystąpienie z wnioskiem do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków ucznia; 

8) skreślenie z listy uczniów szkoły, jeżeli uczeń ukończył 18 lat decyzją administracyjną 

dyrektora szkoły w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków ucznia; 

9) zgłoszenie sprawy na policję bądź do sądu rodzinnego. 

3. Uczeń jest zobowiązany przeprosić na forum społeczności szkolnej w przypadku 

naruszenia godności osobistej innej osoby. 

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

5. Za ciężkie naruszenie obowiązków ucznia uważa się; 

1) wandalizm; 

2) wymuszanie pieniędzy; 

3) ciągłe naruszanie godności innych uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

4) kradzież; 

6. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą 

być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu 

rodzinnego. 

 

§ 39 

 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wchodzenia osób postronnych bez wcześniejszego 

poinformowania o celu wizyty. 

2. Wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu z rodzicami w roku szkolnym ustalają formę 

zwalniania ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia lub innych przyczyn. 

3. Nauczyciele są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonej ich opiece 

młodzieży. 

4. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

1) dyżury nauczycieli w czasie przerw na terenie szkoły według planu dyżurów; 

2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 
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3) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 20 uczniów – jeżeli grupa nie 

wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie 

wycieczki, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej; 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa; 

5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) nauczyciele i wychowawcy organizują zajęcia o charakterze profilaktyki społecznej: 

a) profilaktykę antyalkoholową; 

b) profilaktykę antynarkotykową; 

c) przeciwdziałanie agresji; 

d) propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

 

 

 

§ 40 

 

Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia oraz wnoszenia 

zastrzeżeń do przyznania nagrody lub odwoływania się od kary 

 

1. Skargę, wniosek, zastrzeżenie lub odwołanie ma prawo wnieść uczeń, rodzic/opiekun prawny, 

wychowawca, ustawowy przedstawiciel, pedagog, instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne  

w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi, wnioski, zastrzeżenia i odwołania nie 

będą przyjmowane. 

2. Skargi, wnioski, zastrzeżenia i odwołania adresowane są do dyrektora szkoły i powinny 

zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

3. Skargi, wnioski, zastrzeżenia i odwołania winny być składane w formie pisemnej przez 

zainteresowane strony u wychowawcy, bądź innego pracownika pedagogicznego szkoły. 

 

§ 41 

 

Tryb rozpatrywania skarg, wniosków, zastrzeżeń do przyznania nagrody lub  

odwoływania się od kary 

 

1. Rozpatrywanie skarg, wniosków, zastrzeżeń i odwołań następuje do 14 dni od ich zgłoszenia. 

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

poinformowaniu osób zainteresowanych. 
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2. Dyrektor rozpatruje skargi wnioski, zastrzeżenia i odwołania w porozumieniu z  wychowawcą 

lub innym wyznaczonym pracownikiem szkoły. 

3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego do 

złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym 

pouczeniem, że nieusunięcie tych braków pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. 

4. Jeżeli sprawa dotyczy kilku problemów podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, 

instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w 

ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis z powiadomieniem osoby 

wnoszącej skargę, wniosek, zastrzeżenie lub odwołanie. 

5. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygnięcia 

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

w terminie do 14 dni. 

6. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji 

za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 

§ 42 

 

Współpraca z rodzicami 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

Obowiązek organizowania współpracy z rodzicami spoczywa na szkole. 

2. Współpraca rodziców i nauczycieli odbywa się w oparciu o zasady: 

1) partnerstwa; 

2) pozytywnej motywacji; 

3) wielostronnego przepływu informacji; 

4) jedności oddziaływań; 

5) aktywnej i systematycznej współpracy. 

 

3. Współpraca prowadzona jest w różnych formach i obejmuje: 

1) Informowanie rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktycznych 

i wychowawczych w danej klasie oraz o wymaganiach edukacyjnych; 

2) Zapoznanie ze szkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów; 

3) Udzielanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności 

w nauce; 
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4) Prowadzenie poradnictwa w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

5) Pedagogizację rodziców według potrzeb wynikających z działalności szkoły. 

3. W pierwszych miesiącach nauki wychowawcy informują rodziców/prawnych opiekunów 

o zamierzeniach i zadaniach dydaktyczno –opiekuńczo-wychowawczych klasy i szkoły. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać szczegółowe i bieżące informacje na temat 

dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z wychowawcą, 

nauczycielami przedmiotów i dyrektorem poprzez: 

1) zebrania klasowe; 

2) spotkania indywidualne. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW 

 

§ 43 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach, i  realizowanych w  szkole programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

§ 44 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
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1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i  ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 45 

 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi.  

2. W klasach I – III śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 
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edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej ma 

charakter ciągły,  prowadzone jest przez nauczyciela, podczas wielokierunkowej 

działalności uczniów, na podstawie obserwacji, wyników sprawdzianów, prac pisemnych 

oraz innych wytworów w obszarach: 

1) czytanie – technika czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność, 

rozumienie tekstu, interpretacja treści, 

2) mówienie i słuchanie – poprawność gramatyczna, spójność, logiczność wypowiedzi, 

trafność, samodzielność wyrażania myśli, uzasadnianie, uogólnianie, rozumienie 

poleceń, 

3) wygłaszanie tekstów z pamięci – poprawność, długość, trudność językowa tekstów,  

własna interpretacja i prezentacja utworu, 

4) pisanie – kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, poprawność 

ortograficzna, forma, spójność wypowiedzi pisemnych,  

5) liczenie – pojęcie liczby, znajomość cyfr, technika rachunkowa w zakresie czterech 

działań arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia; 

rozwiązywanie zadań tekstowych, logiczne myślenie, wiadomości i umiejętności 

praktyczne, 

6) wiadomości i umiejętności społeczno - przyrodnicze -  znajomość pojęć  i procesów 

przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, umiejętność dokonywania 

obserwacji, przeprowadzania prostych doświadczeń, analizy zjawisk, umiejętność 

wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, 

7) umiejętności muzyczne i plastyczno - techniczne -  aktywność twórcza i odtwórcza, 

staranność wykonywania prac, kończenie prac, udział w konkursach,  

8) wychowanie fizyczne – przygotowanie i chęć uczestnictwa w zajęciach, poprawne 

wykonywanie ćwiczeń, indywidualne i zespołowe osiągnięcia sportowe, 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć ruchowych, 

9) zajęcia komputerowe - posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie: 

uruchamianie  programu, korzystanie z myszy i klawiatury, znajomość i 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa korzystania z komputera, 

10) język obcy nowożytny 

4. Ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach I – III może przyjmować 

formę  pisemną lub wyrażoną cyfrą, które odpowiadają określonemu poziomowi 
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wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji. Oceny zapisywane 

na pracach pisemnych mogą zawierać komentarz słowny, np.: 

- Brawo! Osiągasz świetne wyniki. Pracujesz doskonale. Należą Ci się gratulacje! 

 - Pracujesz bardzo dobrze. Jesteś pilnym uczniem. Brawo! 

 -  Pracujesz i osiągasz dobre wyniki. Zastanów się czy nie można lepiej. Tak trzymaj! 

-  Osiągasz wyniki wystarczające, ale mogą być lepsze. Nie zrażaj się trudnościami. 

- Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace – będziesz osiągał jeszcze lepsze wyniki. 

- Pracuj uważniej! Popełniasz wiele błędów, musisz pracować uważniej. Włóż więcej wysiłku 

w pracę. Korzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. 

- To sprawia Ci kłopot! Musisz więcej pracować, a zaczniesz osiągać lepsze wyniki w nauce. 

- Pracuj systematycznie, korzystając z pomocy nauczyciela i rodziców. 

7. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: 

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 

 

8.Dla rozpoznania poziomu opanowanych wiadomości i umiejętności nauczyciele w klasach I- 

III stosują różne formy kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia:  

1) Sprawdzian (test, praca klasowa) jest zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem i obejmuje określony zakres materiału, jest poprzedzony 

powtórzeniem i utrwaleniem określonego materiału. Arkusz sprawdzianu jest 

udostępniany rodzicom podczas wywiadówek i przechowywany do końca roku 

szkolnego. W razie nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek napisania 

sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

2) Test kompetencji (diagnoza) to praca pisemna służąca sprawdzeniu wiadomości i 

umiejętności uczniów. Kartkówka to pisemne sprawdzenie wiedzy lub umiejętności 

obejmujące zakres materiału z kilku ostatnich dni. Kartkówki nie muszą być 

wcześniej zapowiedziane.  

3) Odpowiedź ustna to ustne sprawdzenie wiedzy, obejmuje odpowiedni dobór 

słownictwa, ilość i zgodność treści z tematem, spójność, płynność i samodzielność 

wypowiedzi. 

4) Praca domowa jest formą ćwiczenia utrwalającego, jest traktowana jako dopełnienie 

opracowanego tematu.  

5) Praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział w 

dyskusjach, praca w grupie. 
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6) Praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w 

dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbanie 

o końcowy efekt pracy zespołu. 

7) Prace dodatkowe dla chętnych, wykraczające poza wymagania programowe, są 

prezentowane indywidualnie w klasach, wywieszone w salach lekcyjnych. 

8)  Procentowa skala oceny sprawdzianów pisemnych: 

- 100% - 97% + zad. dodatkowe- 6 

- 96% - 90% - 5 

- 89% - 75% - 4 

- 74% - 50% - 3 

- 49% - 30% - 2 

- 29% - 0% - 1 

9. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze (ocena śródroczna) określa rokrocznie zespół 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 § 46 

 

1.Nie później niż na 21 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania  poprzez informację pisemną 

skierowana o rodzica.  

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez pisemne powiadomienie rodzica, 

wywieszenie informacji na tablicy. 

3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia o zapoznaniu się 

z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania w terminie wskazanym w statucie. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć 

do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.  

 

 

§ 47 

 

1. W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice 

mają prawo ubiegać się o zmianę oceny składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek 
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zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i 

wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu rodziców ucznia. 

 

§ 48 

 

1.Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

§ 49 

Obowiązek indywidualizowania pracy z uczniem 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  

w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

§ 50 

Zwolnienie ucznia z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 

kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym 

etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

 

§ 51 

1. Kryteria oceniania zachowania uczniów klas I – III:  

1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 

a) Przestrzeganie norm i zasad społecznych obowiązujących w szkole: 

- przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych; 

- punktualność i obowiązkowość; 

- respektowanie poleceń i próśb nauczycieli; 

- dbałość o mienie szkolne; 

- reprezentowanie szkoły; 

- szacunek wobec symboli narodowych; 
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- zachowanie właściwej postawy na uroczystościach szkolnych i państwowych. 

b) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

- wzorowe zachowanie podczas zajęć dydaktycznych oraz przerw; 

- przygotowanie do zajęć (przybory szkolne, podręczniki, zeszyty, prace domowe, strój 

gimnastyczny, obuwie zmienne); 

- kulturalne zachowanie się w świetlicy i stołówce szkolnej oraz w miejscach publicznych i na 

wycieczkach. 

c) Umiejętność współżycia w grupie: 

- szacunek dla rówieśników; 

- udzielanie pomocy; 

- zgodna współpraca, chęć współdziałania; 

- koleżeńska postawa i życzliwość; 

- dbałość o własność osobistą i społeczną; 

- troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; 

- umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji i okazywania pozytywnych. 

d) Kultura osobista: 

- stosowanie ogólnie przyjętych form i zwrotów grzecznościowych; 

- okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom; 

- dbałość o kulturę języka; 

- przestrzeganie higieny osobistej i porządku w miejscu pracy. 

 

§ 52 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim 

tygodniu przed zakończeniem półrocza.  

3. W klasach I –III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 



Statut Szkoły Podstawowej w Grabówce 
 

42 

 

 

§ 53 

1. Uczeń klasy I –III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej z zastrzeżeniem ust.2. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I –III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub na wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom 

rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

 

§ 54 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny.  

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie     

2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych, 
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną.  

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 

5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IX 

ZAKRES  KOMPETENCJI SPOŁECZNEGO ZASTĘPCY DYREKTORA 

 

§ 55 

Zasady wyboru społecznego zastępcy dyrektora 

 1.Funkcja społecznego zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówce jest funkcją 

społeczną. 

 2.Społecznego zastępcę dyrektora szkoły wyznacza organ prowadzący szkołę. 

   

 § 56 

  Zadania i uprawnienia 

1.W przypadku nieobecności dyrektora w placówce zastępuje go społeczny zastępca dyrektora  

  szkoły. W tym czasie  z upoważnienia dyrektora jest on bezpośrednim przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły. 

2.W przypadku nieobecności dyrektora szkoły prowadzi czynności związane z nadzorem stanu 

technicznego budynku i jego otoczenia, czuwa nad bezpieczeństwem uczniów i pracowników oraz 

sprawnością organizacyjną procesu dydaktyczno - wychowawczego. 
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3.Współpracuje z dyrektorem szkoły w miarę bieżących potrzeb wg uznania dyrektora i na jego 

wyraźne polecenie. 

4. Odpowiada przed dyrektorem szkoły za podjęte działania leżące w zakresie jego kompetencji. 

 5. Współdziała z dyrektorem szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego.  

  § 57 

Postanowienia końcowe 

 

1. Z funkcji społecznego zastępcy dyrektora szkoły nauczyciel może zostać odwołany na  

własną prośbę.  

2. Społeczny zastępca z własnej inicjatywy może podjąć działania zmierzające do poprawy 

jakości pracy szkoły po uprzednim uzyskaniu aprobaty i zgody dyrektora. 

      

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 58 

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

2. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. Obsługę finansową szkoły 

prowadzi Zespół Obsługi Szkół w Dydni. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 59 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i  uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także 

organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 
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Podstawy prawne : 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985  

i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

 z 2017 r. poz. 60 i 949).  

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). 

 

 

Statut został uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 września 2020 r. 

 

 

................................................................. 

podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

 


