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DZIAŁ I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Informacje ogólne o szkole 

 

§ 1.1. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gnieźnie im Mieszka I zwana dalej „Szkołą” 

jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży publiczną, 

działającą na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 oraz z 2022 r. poz.1079, 655, 1116, 1383, 1700, 1730) 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Z 2022rr. 

Poz.1700) 

3) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 2022r. 

Poz. 1730) 

4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 2215 z późn. zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 roku 

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. Z 2020 poz. 

2198); 

6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. Z 2022 poz.644); 

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 

sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. Z 2022r. poz1810); 

8) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2016 r. 

w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1780); 

10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 poz. 983 z póź. 

zm.); 

12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 

września 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
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niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604 ze 

zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielenia 

pomocy psychologiczno – npedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022 r. poz.1593); 

14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2022 

r. poz. 609); 

16) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.08.2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji (Dz. U. z 2019 poz. 1664); 

17) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.08.2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2021 poz. 1571); 

18) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny 

program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego 

programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569); 

19) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. 

w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. 1309); 

20) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21 sierpnia 2019 

r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze 

szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej 

lub niepublicznej szkoły artystycznej do szkoły publicznej innego typu 

albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U z2019 poz.1641) 

21) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2022r. 

roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi 

oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

5 
 

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 573); 

22) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636). 

23) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8.02.2022 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U 

2022 poz. 339) 

24) Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r. 

( Dz.U. poz. 1700) 

25) Ustawa z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730). 

26) Ustawa z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2022r. Poz. 1116). 

27) niniejszego statutu. 

2. Szkoła nosi imię Mieszka I 

3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Gnieźnie przy ulicy Staszica 5 

4. Organem prowadzącym jest Miasto Gniezno 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty 

w Poznaniu 

6. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa Nr 9. im Mieszka I w Gnieźnie  

7. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

8. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych małej o treści: Szkoła 

Podstawowa nr 9 im. Mieszka i w Gnieźnie  

9. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych dużej o treści: Szkoła 

Podstawowa nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie  

10. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa nr 9 im. 

Mieszka I 62-200 Gniezno, ul. Staszica 5, tel/fax 9061) 426-51-13 Regon 

000242766, NIP 784-12-75-466 

11. Dyrektor szkoły posługuje się pieczęcią o nazwie Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Gnieźnie mgr Arleta Wojdanowicz  

12. Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio 

z budżetu Miasta Gniezna, a uzyskane wpływy odprowadza na 

rachunek bankowy Miasta Gniezna  

13. Szkoła posiada logo. 

14. Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor szkoły w drodze 

zarządzenia z uwzględnieniem sytuacji, w jakich można je stosować oraz 
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trybu uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach 

zarządzeniem nieokreślonych.  

15. Szkoła posiada własny sztandar i hymn. 

16. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych 

i państwowych oraz w innych sytuacjach, wskazanych przez organ 

prowadzący.  

17. Hymn szkoły jest elementem ceremoniału szkolnego i śpiewany jest na 

uroczystościach szkolnych. 

§ 2.1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch 

etapach kształcenia: 

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III 

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII 

2. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

3. Szkoła organizuje oddziały klasowe 

4. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym. 

5. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

6. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, pomoc przedlekarska.  

§ 3.1. Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 9 im. 

Mieszka I; 

2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 9 im. Mieszka I ; 

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gniezno; 

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to 

rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; 

5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o których mowa 

w § 1 ust. 1; 

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego 

pracownika pedagogicznego szkoły; 

7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem; 

8) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

9) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 

10) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty; 
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11) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to 

rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, 

w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych 

wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien 

posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego 

oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione 

w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą 

oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań 

edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw 

programowych; 

12) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć 

trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie 

intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, 

wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego  

i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

13) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin 

przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

14) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania; 

15) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał 

zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację 

programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 

16) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał 

przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości 

i umiejętności; 

17) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy 

przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla 

ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia 

zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

18) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć 

nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza programem szkolnym, 

będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, np. 

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.  



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

8 
 

§ 4.1. W szkole funkcjonuje system monitoringu wizyjnego zewnętrznego: 

2.   System monitoringu wizyjnego stanowi element zwiększenia 

bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochronę mienia 

3. Kamery monitoringu umieszczone są na zewnątrz szkoły. 

4. Obraz z monitoringu zapisywany jest w pamięci rejestratorów przez 

minimum 14 dni . Po tym czasie ulega nadpisaniu. 

5. Zapis monitoringu może zostać odtworzony za zgodą dyrektora. 

6. Budynek szkoły posiada oznaczenie „Obiekt monitorowany”. 

 

DZIAŁ II 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

Rozdział 1 

 

Główne cele szkoły 

 

§.4.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 

Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach 

Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej 

podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i Programie 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły.  

2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny 

rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.  

3. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i 

realizowane we współpracy z rodzicami. Należą do nich w 

szczególności: 

1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności; 

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone 

odrębnymi przepisami; 

4) dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację 

i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie 

zdolności  

i zainteresowań; 

5) umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły; 
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6) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli; 

7) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za 

swoje czyny; 

8) kształcenie umiejętności kluczowych uczniów. 

4. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

kieruje się dobrem i troską o zdrowie uczniów, szanuje ich godność 

osobistą, respektuje zasady nauk pedagogicznych. 

5. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i 

wpajanie zasad: 

a) tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz 

szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań; 

b) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w ka-

techizacji oraz w obrzędach religijnych; 

 c) tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażania myśli i przekonań 

światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra in-

nych osób; 

d) równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich 

przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości. 

2) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej: 

a) obejmując indywidualną opieką pedagogiczną i psychologicz-

ną, potrzebujących tej pomocy; 

b) w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle nie-

powodzeń szkolnych; 

c) mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowisko-

wych; 

d) organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, socjotera-

peutą, pedagogiem- terapeutą, pedagogiem, pedagogiem 

specjalnym. 

3) rozwija zainteresowania uczniów organizując: 

a) koła zainteresowań; 

b) zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu reali-

zację indywidualnego programu lub toku nauki; 

c) konkursy; 

d) zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzami-

nów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych; 

4) sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich 

potrzeb: 

a) prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne 
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możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwo-

ści zaspokaja je; 

b) organizuje zajęcia integracyjne; 

c) zapewnia okres ochronny w pierwszym i drugim tygodniu nauki; 

d) współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną; 

e) współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz 

pomocy rodzinie i dziecku;  

f) współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo: policją 

i strażą miejską;  

g) gromadzi informacje o trudnościach wychowawczych występu-

jących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na posie-

dzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okre-

sowej; 

h) umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga, pedagoga specjal-

nego lub psychologa szkolnego; 

i) umożliwia uzyskiwanie pomocy materialnej; 

j) organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę; 

k) organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;  

l) organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej; 

ł) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne;  

5) zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

a) ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz 

podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole; 

b) organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania 

i opieki we współpracy z organem prowadzącym szkołę;  

c) stały monitoring zewnętrzny (wizyjny) terenu szkoły; 

d) sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogra-

mem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw 

między zajęciami; 

e) ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, na-

dobowiązkowych i pozalekcyjnych; 

f) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowaw-

czych; 

g) organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w za-

kresie bhp i ppoż.; 

h) równomierne rozkładanie lekcji w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

i) zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mo-

gą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego 
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uczniów; 

j) zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami 

obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w proce-

sie edukacyjnym umieszczanych w pracowniach o zwiększonym 

ryzyku wypadku; 

k) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem 

szkoły, zapoznanie z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne 

ich przestrzeganie; 

 l) przestrzeganie praw ucznia; 

 ł) prowadzenie rozmów i mediacji, prowadzących do rozwiązywa-

nia problemów; 

m) kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili za-

jęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie za-

jęć będą się posługiwali; 

n) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonal-

ne wykorzystanie czasu wolnego; 

o) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań 

tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, 

cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk do-

tykających współczesny świat; 

6) sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć 

organizowanych poza terenem szkoły: 

a) wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa w tym zakresie; 

b) zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależno-

ści od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności 

uczniów i ich wieku; 

c) przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organi-

zowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

d) współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczycie-

la - organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie orga-

nizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni 

koszty z tym związane; 

e) zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz 

przepisami bezpieczeństwa; 

f) ubezpieczając uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków; 

7) powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając: 

a) ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę moż-

liwości; 
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b) pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych; 

c) warsztaty umiejętności wychowawczych organizowane dla wy-

chowawców; 

8) prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną: 

a) rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i ekspery-

mentalną członków rady pedagogicznej; 

b) udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowa-

nym prowadzeniem innowacji i eksperymentów. 

9) kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie 

do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnieć, kultury oraz 

języka poprzez: 

a) organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc 

poświęconych pamięci narodowej; 

b) udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom 

państwowym umacniając więzi z krajem ojczystym i rozbudzając 

świadomość obywatelską; 

c) udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje 

wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym; 

d) zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju 

rocznicami i zasadami, instytucjami, które posiadają istotne zna-

czenie dla funkcjonowania państwa polskiego; 

e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowie-

dzialnego uczestnictwa w życiu społecznym; 

10) zapewniania każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

podnosi jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej rozwoju 

organizacyjnego poprzez: 

a) organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydak-

tycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

b) realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzo-

ru pedagogicznego; 

c) sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedago-

gicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły; 

d) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej; 

e) tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przy-

gotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy 

ze środowiskiem; 

f) współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajem-

nego zrozumienia i działania w społeczności lokalnej;. 

g) bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły; 
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h) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły; 

11) organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie: 

a) zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu; 

b) kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 

c) uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka; 

d) uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku 

szkolnym i poza szkołą; 

e) wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, or-

ganizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowa-

nie opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki 

szkolnej; 

f) kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, 

samotność i potrzeby innych; 

g) organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, 

Caritas oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych osób; 

12) prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez: 

a) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu 

wolnego, propagowania zdrowej żywności sprzyjającej prawi-

dłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia; 

b) przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów; 

c) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji 

i ochrony zdrowia; 

d) promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w ak-

cjach typu „Sprzątanie świata”; 

13) realizuje działania związane z doradztwem zawodowym: 

a) diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowe-

go;  

b) udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształ-

cenia i kariery zawodowej;  

c) prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich 

umiejętności i predyspozycji;  

6. Cele i zadania, o których mowa w ust. 5 realizują nauczyciele przy 

współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc 

merytoryczną. 

7. Cele, o których mowa w ust. 5 osiągane są poprzez: 

1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej 

zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze 

przekształcanie rzeczywistości; 
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2) umożliwianie uczniom poznanie podstaw funkcjonowania państwa 

i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego; 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków 

z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego 

i odpowiedzialnego wykonywania Zadań w życiu rodzinnym 

i społecznym; 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz 

umiejętności niesienia pomocy słabszym. 

 

Rozdział 2 

Formy realizacji zadań szkoły 

 

§ 5.1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 

rozwoju, tworzy optymalne warunki do realizacji działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podejmuje niezbędne 

działania podnoszące jakość pracy szkoły wpływające na jej rozwój 

organizacyjny. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły 

są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy no-

wożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych, o których mowa w pkt 1 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, 

lecz program nauczania tych zajęć został włączony o szkolnego 

zestawu programów nauczania 

3) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów 

niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

kształtujące aktywność i kreatywność uczniów; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia 

edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, np. naukę religii/etyki organizowaną 

na życzenie rodziców.  

4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z orzeczoną 

niepełnosprawnością, zajęcia prowadzone w ramach pomocy 
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psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania 

i uzdolnienia uczniów organizowane są realizowane zgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi zasad udzielania i organizowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.  

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być prowadzone z udziałem 

wolontariuszy. 

6. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor 

szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i rady rodziców. 

7. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły  w razie konieczności 

czasowego ograniczenia jej  funkcjonowania w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

organizowana może być w formie zajęć  z wykorzystaniem metod i 

technik kształtowania na odległość  lub w inny sposób realizacji tych 

zajęć 

§ 6.1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone planem nauczania zgod-

nym z ramowym planem nauczania są prowadzone dla całego oddzia-

łu w klasach IV-VIII w systemie klasowo-lekcyjnym, a godzina tych zajęć 

trwa 45 minut. 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć zgodny z ramowym planem nauczania dla danego oddziału.  

3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 a i b, 

które po wprowadzeniu do tygodniowego rozkładu zajęć stają się 

obowiązkowymi dla ucznia, są prowadzone dla całego oddziału 

w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina tych zajęć trwa 45 minut.  

4. Podziału oddziału na grupy na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych obowiązkowych dla ucznia, dokonuje się 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ramowych planach 

nauczania, a podział uwzględnia się w arkuszu organizacyjnym szkoły.  

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty, zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z planem na 

platformie Teams i trwają 45 min, z czego 30 - 35 min stanowi część 

merytoryczna a 10 - 15 min praca własna ucznia  

6. Uczniowie klas I-III w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek pracują w systemie  blokowym, zajęcia trwają od 30-45 min. 

7.  Zajęcia szkolne zawiesza się na czas oznaczony w razie wystąpienia: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją 

i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. 
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2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których 

prowadzone są zajęcia z uczniami zagrażającej zdrowiu uczniów. 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną. 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub 

zdrowiu uczniów. 

8. W razie zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły 

organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od 

trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są 

realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego Teams, poczty 

elektronicznej, 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej między 

nauczycielem, uczniem i rodzicem (Teams, poczta elektroniczna, 

dzienniczek elektroniczny). 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez 

nauczyciela potwierdzających zapoznanie się z ze wskazanym 

materiałem( dostarczanie prac do sekretariatu szkoły, przekazywanie 

pocztą elektroniczną). 

10. Materiały edukacyjne przekazywane są uczniom poprzez Teams, pocztę 

elektroniczną, e-dziennik, mogą być odbierane i dostarczane 

bezpośrednio do sekretariatu, przekazane pocztą elektroniczną). 

11. Stosowane są zabezpieczenia warunkujące bezpieczne uczestnictwo 

uczniów w zajęciach zdalnych: 

1) programy antywirusowe 

2) zabezpieczenia stron 

3) naprzemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez 

ich użycia. 

12. Uczniowie potwierdzają uczestnictwo w zajęciach zdalnych poprzez 

włączenie kamerki, kontaktując się z nauczycielem podczas zajęć. 

Nauczyciel sprawdza listę obecności na Teams. 

13. Uczniowie, którzy nie posiadają własnego sprzętu do nauki zdalnej, 

mogą go wypożyczyć ze szkoły. Wymagane jest podpisanie umowy 

użyczenia. Sprzęt jest wypożyczany w pierwszej kolejności dzieciom z 

rodzin wielodzietnych. 

14. W celu poszanowania sfery prywatności ucznia, uczeń ma prawo 

ustawienia tapety, która będzie zabezpieczała wizerunek pomieszczeń, 

w których przebywa w czasie zdalnego nauczania. 
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15. W okresie nauki zdalnej dyrektor szkoły zapewnia każdemu uczniowi 

i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia (w miarę możliwości w bezpośrednim kontakcie). 

Informacje o formie i terminach tych konsultacji są przekazywane 

uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik. 

16. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego dyrektor szkoły może 

w porozumieniu radą pedagogiczną dokonać modyfikacji rozkładu 

zajęć w zakresie: 

1) tygodniowego zakresu treści nauczania 

2) tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość 

3) O wprowadzonej modyfikacji dyrektor szkoły informuje organ 

nadzoru pedagogicznego. 

17. Dyrektor szkoły na wniosek rodzica, w porozumieniu z organem 

prowadzącym, umożliwia uczniowi który posiada orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego  nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, 

uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania. 

18. Uczeń przebywający w podmiocie leczniczym może zostać objęty 

zdalnym nauczaniem, jeśli spełnione zostaną następujące warunki: 

1) rodzice wystąpią z wnioskiem o realizację tych zajęć 

2) w podmiocie leczniczym nie zorganizowano nauczania 

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

§ 7.1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

 

Rozdział 1 

Dyrektor szkoły 

 

§ 8.1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz. 
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1) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie 

warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 

działanie prozdrowotne; 

2) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą 

i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością 

nauczycieli i wychowawców; 

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz 

ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) występowanie, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej; 

7) przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom 

administracyjnym; 

8) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników 

samorządowych zatrudnionych w szkole; 

9) sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru 

nad jej sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi 

przepisami;  

11) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;  

12) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

13) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

14) przewodniczenie radzie pedagogicznej; 

15) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich 

terminie członków rady; 

16) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami prawa; 

17) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz 

o powierzone mienie; 

18) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły; 

19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

20) sprawowanie nadzoru nad kształceniem z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia  
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21) podejmowanie działań zapewniających szkole wspomaganie 

zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły 

22) ustalenie i egzekwowanie przestrzegania procedur dotyczących 

bezpieczeństwa w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych, 

kryzysowych  

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w 

szkole nauczycieli i innych pracowników. 

3. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej 

niezgodnych z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, 

dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący. 

4. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, 

o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4. 

§ 9.1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor 

szkoły. 

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

stanowiska kierownicze w szkole. 

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki dyrektor 

szkoły: 

 a) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację  o sposobie 

i trybie realizacji zadań  

 b) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami  

 c) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści 

nauczania  

 d) dba o równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach 

tygodnia  

 e) różnicuje zajęcia w każdym dniu  

 f) monitoruje możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania 

intensywnego wysiłku umysłowego  w ciągu dnia  

 g) ustala we współpracy  z nauczycielami, sposób monitorowania 

postępów  uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności  

uczniów, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach 

ucznia w nauce  

 

Rozdział 2 

Rada pedagogiczna 

 

§ 10.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym 

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

wewnątrzszkolnych. 

2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi 

być zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem 

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą 

lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń 

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem 

i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora 

szkoły, organu prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej. 

7. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest 

obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na 

zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność 

członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w 

pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie: 

a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

b) eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich 

projektów przez radę rodziców 

c) skreślenia z listy uczniów 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, 

w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru 

pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego 

zmian. 
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10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska 

kierowniczego w szkole. 

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród i innych 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. 

12. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje 

dyrektor szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny.  

13. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania 

poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

Rozdział 3 

Samorząd uczniowski 

 

§ 11.1.  W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym.  

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa 

i niniejszym statutem. 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

22 
 

5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

6. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej 

i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 

a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniowskich, takich jak: 

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

celami oraz stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod 

warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli 

i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla 

czytelników; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna 

samorządu; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia. 

Pracę rzecznika określa Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia 

Szkoły Podstawowej. 

7. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach 

uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo 

związane  

z zasięgnięciem opinii tego organu. 

8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 11. 

 

Rozdział 4 

Rada rodziców 

 

§ 12.1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców 

uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców 

uczniów danego oddziału. 
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3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje 

jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 

w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz 

przedstawicieli do rad oddziałowych. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów 

szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w statucie; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 

szkoły; 

4) opiniowanie projektów eksperymentów.  

5) opiniowanie oceny pracy oraz dorobku zawodowego za okres stażu  

6) wskazywanie własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora szkoły  

7) opiniowanie podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub 

inne organizacje  

8) wypowiadanie się (w ramach konsultacji) w sprawie szczególnego 

nadzoru nad  pomieszczeniami szkoły lub terenu wokół szkoły 

w postaci środków technicznych, które umożliwiają  rejestrację 

obrazu 

9) składanie wniosku o ocenę pracy nauczyciela  

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. 

8. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady 

rodziców. 

9. Fundusze, o których mowa w ust. 7, 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. 

 

Rozdział 5 
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Zasady współdziałania organów szkoły 

 

§ 13.1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych 

prawem.  

2. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi 

organami szkoły w celu wymiany informacji o podejmowanych i 

planowanych działaniach i decyzjach.  

3. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych 

warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy 

szkoły. 

4. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań 

powinny być uchwalone do końca września i przekazane do 

wiadomości pozostałym organom. 

5. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może 

włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię 

lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu 

uprawnionego. 

6. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne 

zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów 

i informacji. 

7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie 

pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu. 

8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania 

skarg i wniosków obowiązującą w szkole. 

9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor 

szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz 

umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

10. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz 

szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 14 niniejszego 

statutu. 

 

Rozdział 6 

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły 

 

§ 14.1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem ucz-

niowskim, radą rodziców: 
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1) dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje 

ostateczne decyzje; 

2) dyrektor szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany 

zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować 

bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś 

z organów – strony sporu; 

4) dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu 

na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, 

o którym mowa w pkt. 3. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor 

szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu 

mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, 

a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje 

decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu 

mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. 

5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu 

prowadzącego. 

 

DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

Rozdział 1 

Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne 

 

§ 15.1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku. 

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

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

4. Oddziałem opiekuje się wychowawca. 

§ 16.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba 

uczniów w klasie I przekracza 25 w sytuacji przyjęcia dzieci z Ukrainy 27. 

2. Nowy oddział tej samej klasy tworzy się za zgodą organu 

prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest większa od 20. 

3. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych 

szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych. 
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4. Szkoła jest szkołą koedukacyjną.  

§ 17.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym 

roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.  

2. Arkusz organizacyjny szkoły opracowuje dyrektor szkoły uwzględniając 

ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o 

Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

zrzeszających nauczycieli. 

3. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja 

każdego roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

4. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, 

uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji szkoły 

w formie aneksu do arkusza i przekazuje je organowi prowadzącemu 

szkołę do zatwierdzenia. Zmiany wdrażane są przez dyrektora szkoły po 

ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 

6. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 

 a) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze,  

 b) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje 

poszczególnych nauczycieli oraz  rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, 

w tym liczbę godzin tych zajęć,  

 c) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu 

zawodowego,  

 d) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników 

zajmujących stanowiska  kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,  

 e) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze,  

 f) liczbę oddziałów poszczególnych klas,  

 g) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, 

 h) dla poszczególnych oddziałów: 

   - tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia 

w formie zaocznej – semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, w tym godzin zajęć  prowadzonych w grupach,  
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   - tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia 

w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii 

państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość 

narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz 

w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia są 

w szkole prowadzone, 

  tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych,  

   - wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

   - wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może 

dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć 

edukacyjnych, a szczególności  dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

zajęć z języka migowego. Lub na zwiększenie liczby  godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

   - tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia 

w formie zaocznej -  semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do 

dyspozycji dyrektora szkoły,  

 i) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności 

przez pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę i 

innych nauczycieli,  

 j) liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych 

i wychowawczych .(wykreślone „w Internecie”). 

 k) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć 

świetlicowych oraz  liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia 

świetlicowe, 

 l) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

7. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe 8 dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane 

przez dyrektora opiniuje rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd 

uczniowski. Do ogólnej wiadomości podane są do dnia 30 września 

każdego roku.  

9. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, 

wychowania fizycznego i informatyki oraz na zajęciach, dla których 
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z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 

w tym laboratoryjnych.  

10. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki 

w oddziałach liczących 25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w 

tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

11. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 

26 uczniów, zaś zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w 

grupach 26-osobowych. 

§ 18. 1.W czasie stanu epidemii, ze względu na aktualną sytuację, w której 

może być zagrożone zdrowie ucznia szkoła może funkcjonować w 

następujący sposób: 

1) zajęcia odbywają się stacjonarnie w reżimie sanitarnym z 

zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na 

terenie całego kraju ustanowione przez Prezesa Rady Ministrów, a 

także wytyczne Ministra Zdrowia, oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego udostępnione na stronie urzędu ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania; 

2) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub dyrektor szkoły 

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną może na 

czas oznaczony zawiesić wszystkie zajęcia lub część zajęć w szkole. 

2. Dyrektor szkoły w sytuacji, o której mowa w pkt. 1i 2 w drodze 

zarządzenia reguluje organizację pracy i zajęć w Szkole Podstawowej nr 

9 w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

określa szczegółową organizację pracy szkoły, w tym w szczególności 

ustala zasady bezpiecznego, zgodnego z wytycznymi reżimu 

sanitarnego, zachowania uczniów na zajęciach lekcyjnych i na przerwie, 

w szatni, w bibliotece, na stołówce, przy wchodzeniu i wychodzeniu ze 

szkoły, procedury postępowania z uczniem i pracownikiem, u którego 

zaobserwowano objawy zakażenia górnych dróg oddechowych oraz 

zasady organizacji zajęć online. 

§ 19. 1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego poro-

zumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub – za jego zgodą, z po-

szczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na 

praktykę. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę 

nad praktykantem. 
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§ 20.  W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca 

i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. 

§ 21.1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne 

przepisy prawa. 

2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest 

w sekretariacie szkoły. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym 

roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony. 

§ 22.1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające po-

trzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania. 

2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez 

nauczycieli z środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, 

w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków 

pozyskanych przez szkołę. 

3. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, 

opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych. 

4. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest 

dobrowolny i wymaga zgody rodziców. 

5. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za 

jakość zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć 

pozalekcyjnych na początku roku szkolnego i przedstawienia go do 

zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

7. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń 

toku realizacji programów nauczania i podstawy programowej. 

8. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w dni wolne od nauki 

szkolnej, w godzinach otwarcia szkoły i po zakończeniu obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych i zajęć realizowanych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przez uczniów uczestniczących w nich. 

9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione 

w ust. 5., z wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, 

wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły. 

10. Każdy organizator zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 5. jest 

obowiązany zapoznać się i przestrzegać postanowień regulaminu 

organizacji imprez okolicznościowych i zajęć pozaszkolnych.  

11. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych 

odnotowywane są w dziennikach zajęć innych. 
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12. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo 

uczniów i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym 

podpisaniu odpowiedniej umowy przez dyrektora szkoły 

 

Rozdział 2 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 23.1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na 

zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  w rozporządzeniu MEN z 22  lipca 2022 r. zmieniającym 

rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz.U z 2022 

poz 1593). Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycie-

lom.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: 

1)  niepełnosprawności; 

2)  niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem; 

3)  szczególnych uzdolnień; 

4)  specyficznych trudności w uczeniu się; 

5)  zaburzeń komunikacji językowej; 

6)  choroby przewlekłej; 

7)  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

8)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka 

i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami 

środowiskowymi; 

9)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego. 

3. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele 

oraz specjaliści realizujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, 

psycholodzy specjalni, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, 

zwani dalej „specjalistami”. 

4. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-

pedagogiczna udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów 

i polega na organizowaniu wsparcia w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 
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5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

7. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy 

podmiot funkcjonujący w szkole. 

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniowi 

nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz specjaliści 

wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholog,  logopeda, pedagog, pedagog specjalny 

we współpracy z: 

1) rodzicami ucznia; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) psychologiem, pedagogiem szkolnym i pedagogiem specjalnym 

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom szkoły 

w formie:  

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; 

3) logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym; 

4) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

5) zajęć rewalidacyjnych. 

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci 

wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, 

które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. 

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

13. Do zadań psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących 

poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków; 

2) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w środowisku szkolnym; 

3) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i 

badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących 
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postępowania z uczniem w domu, kierowania ich w razie potrzeby 

do placówek specjalistycznych; 

4) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, 

pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych; 

5) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych 

i wychowawczych. 

 

Rozdział 3 

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

 

§ 24.1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany 

do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu 

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących 

w społeczności szkolnej. 

2. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-

profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczy-

cieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców 

w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolne-

go 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 uchwale-

nia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogicz-

ną. 

5. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wy-

chowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału. 

6. Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich nau-

czycieli szkoły. 

 

Rozdział 4 

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

 

§ 25.1. Do szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program 

nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-

nych oraz możliwości psychofizycznych. Program ten stanowi indywidu-
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alny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w § 3 ust.1., 

pkt 17. 

3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 

1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne; 

3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.  

 

Rozdział 5 

 

Organizacja indywidualnego nauczania 

 

§ 26.1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęsz-

czanie do szkoły, zostaje on objęty indywidualnym nauczaniem. 

2. Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody 

organu prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do dyrektora szkoły 

wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o koniecz-

ności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem.  

4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany 

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

5. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykona-

nie zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nau-

czania. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela 

w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem lub na wniosek 

rodzica zdalnie w indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia eduka-

cyjne wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywi-

dualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektó-

rych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, 

stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w 

miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera 

uzasadnienie. 

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożli-

wia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uro-
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czystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologicz-

no-pedagogicznego. 

§ 27.1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady peda-

gogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na in-

dywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-

opiekuna.  

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podsta-

wie egzaminu klasyfikacyjnego.  

3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jed-

nego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewi-

dzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według progra-

mu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edu-

kacyjnych. 

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu in-

nego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie 

jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych prze-

widzianych w szkolnym planie nauczenia. 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu 

jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej 

klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkol-

nego. 

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub tok nauki może wystąpić uczeń 

za zgodą rodziców, rodzice lub nauczyciel. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6., składa się do dyrektora szkoły za po-

średnictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możli-

wościach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnię-

ciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią po-

radni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający reali-

zację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu 

więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu spra-

wującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki 

lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma 

realizować pod jego kierunkiem. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane 

zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, 

w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego 

stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym za-
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kresie. 

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może 

sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidual-

nym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia mo-

że, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, 

dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych 

potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. 

12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany 

na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 74. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6 

Organizacja świetlicy szkolnej 

 

§ 28.1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają 

w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców – na wniosek ro-

dziców lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub ze względu 

na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki. 

2. Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom: 

1) bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą; 

2) pomoc w nauce; 

3) odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich 

możliwości psychofizyczne. 

3. Świetlica w szczególności organizuje: 

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez 

organizowanie zajęć w tym zakresie; 

2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny; 

3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań 

domowych; 

4) wyrównywanie szans edukacyjnych; 

5) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; 

6) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej 

w pomieszczeniach i a świeżym powietrzu, mających na celu 

prawidłowy rozwój fizyczny ucznia; 
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7) warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków 

kultury życia codziennego; 

8) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl 

życia; 

9) zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność 

społeczną; 

10) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie 

rówieśniczej; 

11) udział uczniów w różnych imprezach i konkursach; 

12) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do 

świetlicy szkolnej, także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, 

terapeutami pedagogicznymi; 

13) współpracę ze środowiskiem lokalnym.  

4. Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez 

rodziców dla grupy co najmniej 25 uczniów.  

5. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w któ-

rych liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.  

6. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego 

planu pracy zatwierdzanego przez dyrektora szkoły. 

7. W planie pracy świetlicy występują następujące formy zajęć: czytelnicze, 

plastyczno-techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i za-

bawy, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowa-

nia i zdolności.  

8. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-

wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szko-

ły w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy 

rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetli-

cowych. 

10. Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej 

wiadomości na początku roku szkolnego. 

11. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do kierownika 

świetlicy lub do sekretariatu szkoły. Wzór obowiązującego wniosku okre-

śla dyrektor szkoły. 

12. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia 

dziecka do szkoły. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć 

także w innym terminie. 

13. W świetlicy obowiązuje regulamin. Rodzice i uczniowie mają obowiązek 

zapoznania się z nim i jego przestrzegania. 

14. W szkole może funkcjonować świetlica socjoterapeutyczna – po uzgod-
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nieniu z organem prowadzącym. 

 

Rozdział 7 

Organizacja stołówki szkolnej 

 

§ 29.1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego 

rozwoju uczniów w szkole może być zorganizowana stołówka. 

2. Koszty prowadzenia stołówki pokrywa organ prowadzący szkołę, w tym 

wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba 

jest corocznie zatwierdzana przez ten organ w arkuszu organizacyjnym 

szkoły.  

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.  

4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, 

ustala dyrektor szkoły w drodze wewnętrznego zarządzenia w porozu-

mieniu z organem prowadzącym szkołę.  

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części 

opłat, o których mowa w ust. 3.:  

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

6. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, 

ustala się w szkole przerwy obiadowe: 

1)  dla klas: I-III; 

2)  dla klas: IV-VI; 

3)  dla klas: VII-VIII. 

 7. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania po-

siłków, dyrektor szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustala-

jąc ich harmonogram.  

8. Na każdej z przerw, o których mowa w ust. 7., dyżuruje co najmniej 1 na-

uczyciel. 

 

Rozdział 8 

Organizacja biblioteki szkolnej 

 

§ 30.1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.  

2. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warunków pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców uczniów. 

3. W skład biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz 
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umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego; 

2) czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu 

oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego. 

4. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczni-

ków, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa od-

rębny regulamin. 

5. Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki, czasopisma, do-

kumenty na nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne 

do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szko-

ły.  

§ 31.1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły, są one do-

stosowywane do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić 

użytkownikom dostęp do księgozbioru. 

2. Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, którego zadaniem jest:  

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecz-

nych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwi-

czeniowych zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli oraz potrze-

bami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły; 

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjno-komunikacyjną oraz do poszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

3) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kultu-

rową i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości na-

rodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, 

mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym; 

6) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej 

i medialnej; 

7) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dy-

daktyczno-wychowawczych i opiekuńczych; 

8) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 

9) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

§ 32.1. Biblioteka współpracuje z: 

1) uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w za-

kresie rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłę-

biania i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia; 

2) nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie 
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gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, or-

ganizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć; 

3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakre-

sie rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 

uczniów; 

4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania in-

formacji o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej; 

5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w za-

kresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i in-

nych zajęć edukacyjnych i kulturalnych; 

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami. 

2. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z 

uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy 

z dnia 11 czerwca 2012 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 poz. 1479). 

3. Biblioteka posługuje się pieczątką okrągłą o średnicy 30 mm, zawierają-

cą w środku napis Biblioteka szkolna , a w otoku napis Szkoła Podstawo-

wa Nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie  

 

Rozdział 9 

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

 

§ 33. 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie 

szkoły. 

2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie 

z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracow-

ników w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego. 

3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasa-

dami ewakuacji obowiązującymi w szkole. 

4. Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw 

bezpieczeństwa i ewakuacji, w celu koordynacji prawidłowego przebie-

gu działań, o których mowa w ust. 2. 

5. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z 

odrębnych przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, ich 

przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. 

6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania 

miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz 

z uczniami to miejsce i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz 

odpowiednie służby. 

7. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie 
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nie zostanie usunięte. 

8. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, od-

słonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub 

narzędzia itp. 

9. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekrea-

cyjnym) oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ru-

chowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem za-

jęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie meto-

dy, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i 

zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są 

asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, ucznio-

wie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać 

uczniom sprzętu sportowego. 

10. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzysta-

nia z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na 

pierwszych zajęciach roku szkolnego. 

11. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani 

są do zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia prze-

kazaną przez rodziców. 

12. Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pi-

semnej zgody rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwska-

zań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywa-

ne są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela orga-

nizującego zawody. 

§ 34.1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów 

przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności 

ucznia w dzienniku. 

2. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez 

ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym 

wychowawcę oddziału lub pedagoga, pedagoga specjalnego oraz ro-

dziców. 

3. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 15 minut przed rozpo-

częciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, 

do ich zakończenia z wyjątkiem: 

1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłosze-

nia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod 

opieką nauczyciela świetlicy szkolnej; świetlica szkolna działa od 

godz. 7.00.i każdy uczeń, który przyszedł do szkoły wcześniej niż przed 

rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, ma obowiązek zgłoszenia się do 

świetlicy; 
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2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych 

przez szkołę, którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzące-

go zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej 

terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, 

wychowania i opieki realizowanej w danym dniu. 

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne; 

2) za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi 

nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji da-

nego dnia; 

3) za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, 

za uczniów przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy szkol-

nej. 

6. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lek-

cje na korytarzu przy sali, w której będą mieli zajęcia. 

7. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie 

ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, 

a pod jego nieobecność pedagog szkolny, pedagog specjalny lub dy-

rektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może: 

1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku lub dostar-

czoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych 

przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bez-

pieczeństwo ponoszą rodzice; 

2) zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zacho-

rował lub uległ urazowi, na wniosek higienistki szkolnej. W tym wy-

padku: 

a) niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka 

i postępuje zgodnie z poczynionymi ustaleniami; 

b) ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła 

przez rodzica upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore 

dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.  

8. W chwili opuszczenia szkoły i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do 

domu, odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się. 

9. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń, który oczekuje na zajęcia 

dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy. 

10. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nau-

czycieli i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podpo-

rządkować się ich poleceniom.  

11. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska. 
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12. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu 

korzystania z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem 

nauczycieli, trenerów, rodziców. 

13. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie 

pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia 

im bezpieczeństwo, które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami 

dyrektora szkoły. 

14. Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą dyrektora szkoły i musi być 

zgłoszona.  

15. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub 

poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym 

dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.  

16. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: 

udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, po-

wiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o za-

istniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne 

przepisy. 

17. W szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w ra-

dzeniu sobie w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależ-

nieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i 

grupie rówieśniczej. 

18. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących 

na teren placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

19. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych, wchodzi się do szkoły zgodnie z ty-

godniowym rozkładem zajęć, przez wejście główne, od strony boiska, 

natomiast w godzinach popołudniowych, gdy zakończone są obowiąz-

kowe zajęcia edukacyjne – wejściem, od strony ul. Staszica. 

20. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani 

samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowa-

nych zajęć.  

21. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub wicedyrektora 

w przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znaj-

duje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.  

22. Dyrektor lub wicedyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt 

policji oraz zawiadamia rodziców ucznia. 

23. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do 

zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym 

miejscu.  

24. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub znisz-

czony rower. Fakt kradzieży dyrektor szkoły lub wicedyrektor zgłasza na 
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policję. 

25. Uczniom zabrania się wchodzenia na parking dla pracowników szkoły. 

26. Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót 

do domu po zakończeniu zajęć, obowiązkowo, niezwłocznie opuszczają 

teren szkoły. 

27. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubez-

pieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

28. Szkoła może pomóc w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przed-

stawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decy-

zję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców. 

29. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpie-

czenia w ramach środków finansowych szkoły na wniosek rodzica lub 

nauczyciela, w uzasadnionych przypadkach. 

§ 35.1. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia ucz-

niom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na 

terenie szkoły bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku szko-

ły przed zagrożeniami. 

2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w serwerowni szkoły  

 

Rozdział 10 

Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

§ 36.1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów.  

2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę 

zawodowego, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości wła-

snych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie 

własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.  

3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktyw-

nego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz 

uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.  

4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie 

u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką ad-

aptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom 

zawodowym. 

5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara 

się przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organi-

zowanych do różnorodnych zakładów i instytucji. 

6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę 

z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 
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Rozdział 11 

Organizacja wolontariatu w szkole 

 

§ 37.1. W szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się 

pracę wolontaryjną uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytu-

cjom współpracującym ze szkołą. Praca ta wykonywana jest w ramach 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności 

szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. 

3. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia 

wykonuje świadczenia na zasadach określonych w regulaminie Szkolne-

go Koła Wolontariatu. 

4. Wolontariuszem może być każdy uczeń klas IV-VIII, który dobrowolnie i 

nieodpłatnie chce pracować na rzecz innych.  

5. Członkowie koła zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców/ 

prawnych opiekunów na działanie w Wolontariacie.  

6. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obsza-

ry: 

1) środowisko szkolne; 

2) środowisko pozaszkolne. 

7. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji do koła, zakres 

jego działania i realizowanych zadań określa regulamin Szkolnego Koła 

Wolontariatu.  

8. Świadczenia wolontariuszy na rzecz środowiska pozaszkolnego są wyko-

nywane w zakresie, w sposób i w miejscu i czasie określonym w porozu-

mieniu z korzystającym z usług wolontaryjnych. Wzór porozumienia i inne 

szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania koła określa regula-

min. 

9. Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz: 

 1) społeczności szkolnej i lokalnej; 

2) stowarzyszeń;  

3) fundacji i innych instytucji. 

10. Działalność wolontaryjna jest udokumentowana w sprawozdaniu spo-

rządzonym na koniec roku szkolnego. 

 

Rozdział 12 

Działalność innowacyjna szkoły 

 

§ 38.1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane 

dalej „innowacjami”. 
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2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub 

metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne są warunki 

kadrowe i organizacyjne zapewnia dyrektor szkoły. 

5. Dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu 

prowadzącego szkołę w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów 

finansowych. 

6. Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta 

wówczas, gdy organ prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finan-

sowanie planowanych działań. 

7. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie. 

8. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor 

innowacji, z którymi autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedago-

giczną.  

9. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzy-

skaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji; 

2) opinii rady pedagogicznej; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej 

prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie 

były wcześniej opublikowane. 

10. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia in-

nowacji. 

11. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowa-

dzenia ewaluacji danej innowacji zawarty jest w jej opisie. 

 

Rozdział 13 

Współpraca szkoły z rodzicami 

 

§ 39.1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej 

przedstawionego harmonogramu; 

2) prowadzenie konsultacji (dni otwartych), w trakcie których rodzice 

mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, 

ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy 

z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego 

i psychologicznego; 

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto 

szkoły, jasełka, dzień wiosny; 
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4) włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły; 

5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły; 

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

ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika; 

7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich 

dziecka. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu 

tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej 

z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji 

ekonomicznej; 

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

3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych 

na terenie szkoły z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania 

w szkole; 

5) wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za 

pośrednictwem rady rodziców; 

6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych; 

 7) pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku 

trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie ich dziecka w szkole; 

8) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami 

w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na 

danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ 

na funkcjonowanie jego dziecka w szkole; 

9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

10) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz 

nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia 

w rodzinie. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie 

i innych ludzi; 

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie 

zaniedbywać ich; 

3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole; 

4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością 

osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych; 
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5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną 

część społeczności lokalnej; 

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

wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów 

nauczania; 

7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się 

do zajęć; 

9) usunięto; 

10) minimum dwa razy w tygodniu sprawdzać oceny oraz informacje 

w dzienniku elektronicznym, odpowiadać na pytania nauczyciela, 

wychowawcy. 

11) usprawiedliwić w dzienniku elektronicznym nieobecność dziecka 

w ciągu 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły. 

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

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

2) odroczenie obowiązku szkolnego; 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem; 

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki; 

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5. Zebrania oddziałów są protokołowane. 

6. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzi-

com kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

7. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców 

z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej 

oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowaw-

ca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły. 

8. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystu-

jąc: telefon, pocztę e-mailową lub dziennik elektroniczny. 

9. W okresie zawieszenia zajęć wychowawcy prowadzą konsultacje online  

 

§ 40.  

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w za-

kresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą 

być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przeka-

zywania tych informacji. 

 

§ 41. 
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W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przeka-

zuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, 

stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

Rozdział 14 

Pomoc materialna dla uczniów 

 

§ 42.1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków prze-

znaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki sa-

morządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) wyprawka szkolna; 

3) zasiłek losowy. 

 

§ 43.1. Rada gminy (miasta, powiatu) uchwala regulamin udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tere-

nie gminy, który dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz u pedagoga 

szkolnego. 

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje 

Prezydent Miasta Gniezna  

3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

wydaje się decyzje administracyjne. 

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są 

przyznawane na: 

1) wniosek rodziców; 

2) wniosek dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 15 

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich 

 

§ 44.1. W zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły, dyrektor szkoły 

tworzy zespoły nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe we-

dług opracowanego harmonogramu.  

2. Zespoły mogą porozumiewać się z wykorzystaniem urządzeń 

multimedialnych. 

3. Spotkania zespołów są protokołowane. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
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4. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawia 

dyrektorowi szkoły propozycje: 

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika 

do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału 

edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – dla uczniów klas I-III; 

2) jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału 

edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego 

oddziału – dla uczniów klas IV-VIII; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

5. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić 

dyrektorowi szkoły więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod 

uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – 

w przypadku klas IV-VIII; 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem 

specjalnym, biorąc pod uwagę ich możliwości edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym 

do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej 

i językowej. 

6. Dyrektor szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw 

programów nauczania. 

7. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku 

braku porozumienia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia 

propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych – po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata 

szkolne; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach 

w danym roku szkolnym.  

 

DZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
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§ 45.1. Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświa-

towe z 14 grudnia 2016 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, 

kieruje się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela przygotowuje 

i zapoznaje z nim dyrektor szkoły. 

4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 

- Kodeks Karny. (Dz. U z 2022 r. poz. 1950 ze zm.) 

 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

 

§ 46.1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

2) swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania 

i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez 

współczesne nauki pedagogiczne; 

3) wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu 

dydaktyczno-wychowawczego; 

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) korzystania, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych w związku z pełnieniem funkcji służbowych; 

6) pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa 

w sprawach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy: 

1) zapewnienie warunków do rozwoju ucznia; 

2) zaangażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju 

szkoły; 

3) zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz realizowanych zadań 

organizacyjnych; 

4) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem; 

5) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się 

technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez 

siebie prowadzonych; 
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6) udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz 

w osiąganiu postępów i sukcesów; 

7) uwzględnianie w swojej pracy udzielania pomocy uczniom 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

8) zapewnianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień; 

9) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, 

zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności; 

10) precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie do 

indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów; 

11) przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania 

sprawdzianów; 

12) pełna realizacja podstawy programowej; 

13) przestrzeganie praw dziecka i prawa ucznia oraz upowszechnianie 

wiedzy na ich temat; 

14) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach 

lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych; 

15) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

16) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-

pedagogicznych uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, 

psychologowi, pedagogowi szkolnemu, pedagogowi specjalnemu, 

specjaliście; 

17) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu; 

18) ochrona danych osobowych swoich uczniów; 

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z 

przepisami prawa i zaleceniami dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych; 

2) uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej; 

3) jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych 

podczas zebrań rady pedagogicznej; 

4) sprawuje dyżury, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając 

uczniom bezpieczeństwo; 

5) odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod 
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i form pracy z uczniem indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych; 

6) przestrzega czasu pracy ustalonego w szkole; 

7) przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosuje się do wydawanych 

w tym zakresie poleceń i wskazówek przez dyrektora szkoły; 

8) uczestniczy w szkoleniach i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz 

poddaje się wymaganym egzaminom sprawdzającym; 

9) przestrzega w szkole zasad współżycia społecznego; 

10) stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z 

ich przeznaczeniem; 

11) poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym 

zaleconym badaniom lekarskim; 

12) niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym w szkole 

wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega 

współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w szkole 

o grożącym im niebezpieczeństwie; 

13) współpracuje z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami, 

w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

§ 47.1. Do zadań asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy 

należy: 

1) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie nauczyciela świetlicy; 

2) wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej 

zajęcia edukacyjne lub świetlicowe; 

3) pomaganie w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki; 

4) przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć 

edukacyjnych lub świetlicowych; 

5) zapewnienie opieki dzieciom, w stołówce, świetlicy, szatni, łazience 

oraz na placu zabaw; 

6) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do 

wychowanków zlecane. przez wychowawcę klasy oraz inne 

czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia; 

7) opiekowanie się uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do 

higienistki, toalety itp.; 

8) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez 

nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych; 
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9) wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych, 

w szczególności udzielanie wsparcia dzieciom wymagającym 

szczególnej troski. 

 

Rozdział 2 

Zadania wychowawcy oddziału 

 

§ 48.1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły, wycho-

wawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora ży-

cia społeczności danego oddziału. 

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowaw-

czej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”. 

3. Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału 

w całym cyklu kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wycho-

wawczej i jej skuteczności, która trwa do końca etapu edukacyjnego, je-

śli nie zajdą szczególne okoliczności. 

4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowaw-

czym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powierni-

kiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych. 

5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być do-

stosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowisko-

wych szkoły. 

§ 49.1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami 

uczęszczającymi do określonego oddziału;  

2) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów;  

3) rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych 

problemów;  

4) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, 

wspierających ich rozwój intelektualny i emocjonalny; 

5) kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do 

pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym; 

6) nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami 

ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych; 

 7) informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych 

czy wychowawczych; 

8) informowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz 

konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym; 

9) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami 

dyrektora szkoły; 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

54 
 

10) opracowywanie i realizacja programu wychowawczo - 

profilaktycznego swojego oddziału; 

11) systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji oddziaływań wychowawczych; 

12) analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, 

profilaktycznej i opiekuńczej; 

13) powiadamianie rodziców ucznia na piśmie o przewidywanym dla 

ucznia stopniu niedostatecznym semestralnym (rocznym) na miesiąc 

przed zakończeniem okresu (roku);  

14) powiadomienie ucznia na tydzień przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym o przewidywanych dla niego ocenach na półrocze 

lub koniec roku. 

15) informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału, 

dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji. 

2. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dy-

rektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, psychologiem, psychologiem 

specjalnym, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale 

i rodzicami uczniów. 

§ 50.1. Wychowawca oddziału ma prawo: 

1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego 

mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie 

wychowawczym; 

2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, 

teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.); 

3) rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować 

o odpowiednią pomoc; 

4) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów 

oddziału. 

§ 51.1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami 

i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynno-

ści, a w szczególności: 

1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, 

arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.; 

2) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji 

uczniowskiej i jej aktualizację; 

3) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej; 

4) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach 

szkolnych wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach; 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

55 
 

5) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników 

w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy; 

6) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących 

jego wychowanków; 

7) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających 

bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, 

imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; 

nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników 

obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny. 

 

Rozdział 3 

Zadania nauczycieli specjalistów 

 

§ 52.1. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego 

i psychologa należy: 

1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami 

i rodzinami wymagającymi jej; 

2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 

narastających na tle niepowodzeń szkolnych; 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w 

kontaktach rówieśniczych i środowiskowych; 

4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających 

rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych; 

5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom 

pomocy materialnej przez ośrodki pomocy społecznej i inne 

instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny; 

6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne 

i inne placówki świadczące pomoc społeczną; 

7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

ucznia; 

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów; 

9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych 

w sytuacjach kryzysowych; 

11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 
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12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem 

wspierania działań wychowawczych nauczycieli. 

§ 53.1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań 

przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których 

stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy; 

3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących 

prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających 

powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy 

z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 54.1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na 

informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 

oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej 

przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu 

ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 55.1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających 

niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami 

uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 56. Nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan 

swojej pracy i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły. 

 

Rozdział 4 

Zadania nauczycieli bibliotekarzy 

 

§ 57.1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania: 

1) gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne; 

2) udostępniania zbiory biblioteczne i udziela informacji 

bibliograficznych, źródłowych, i tekstowych; 

3) prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury; 

4) dokonuje konserwacji zbiorów; 

5) prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów; 

6) prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej; 

7) uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

8) rozpoznaje zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze; 

9) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa; 

10) prowadzi dokumentację pracy biblioteki. 

2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z 

działem księgowości, porównania zapisów wynikających z książki inwen-

tarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego 

działu. 

 

Rozdział 5 

Zadania wicedyrektora szkoły 

 

§ 58.1. Do zadań wicedyrektora należy:  

1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowanie projektu następujących dokumentów:  

a) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych;  

b) opracowanie projektu rocznego planu pracy wraz z zespołami 

rady pedagogicznej;  

c) opracowanie kalendarza imprez szkolnych. 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą zespołów 

nauczycielskich; 

4) przygotowanie projektu ocen pracy nauczycieli; 

5) wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 

dla nauczycieli i innych pracowników; 
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6) prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrola spełniania 

obowiązku szkolnego; 

7) opracowanie materiałów analitycznych, przygotowanie oceny 

efektów kształcenia i wychowania, prowadzenie monitorowania 

jakości pracy szkoły; 

8) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora. 

 

Rozdział 6 

Zadania kierownika świetlicy 

 

§59.1. W zakresie administracyjno-gospodarczym 

1) planowanie pracy w świetlicy. 

2) dokonywanie zakupów dla potrzeb działalności świetlicy 

w uzgodnieniu z dyrektorem na 

3)  organizowanie żywienia i dożywiania w świetlicy szkolnej. 

2. Czynności organizacyjne: 

1) zbieranie kart zgłoszeń. 

2) ustalanie czasu pracy świetlicy zgodnie z potrzebami. 

3) planowanie zajęć w ciągu tygodnia dla wychowawców 

i poszczególnych grup dzieci. 

4) dbanie o wyposażenie świetlicy w odpowiedni sprzęt i pomoce do 

zajęć. 

5) dbanie o wystrój wnętrz świetlicy i dekoracje korytarza. 

6) przeprowadzanie inwentaryzacji majątku i sprzętu świetlicowego. 

7) zapewnienie racjonalnego żywienia i dożywiania wychowanków, 

współudział w planowaniu jadłospisów. 

8) nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez intendenta. 

9) wnioskowanie do dyrektora szkoły o środki finansowe na zakupy 

rzeczowe. 

3. Obowiązki w zakresie spraw dydaktyczno–wychowawczych: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wychowawcami 

świetlicy. 

2) prowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców. 

3) organizowanie z zespołem wychowawców narad wynikających 

z potrzeb świetlicy oraz doskonalenia metod pracy. 

4) poddawanie okresowej analizie pracy świetlicy na posiedzeniach 

rady pedagogicznej, podejmowanie odpowiednich wniosków. 

5) systematyczna współpraca z dyrektorem szkoły celem jednolitej 

działalności wychowawczej szkoły i świetlicy oraz: 

a) współpraca z wychowawcami klas, 
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b) współpraca z radą pedagogiczną, 

c) współpraca z opiekunem samorządu uczniowskiego, 

d) współpraca z radą rodziców, 

e) działalność na rzecz środowiska, współpraca z placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi na terenie osiedla i miasta. 

4. Zakres uprawnień: 

1) zgłaszanie wniosków i propozycji dotyczących usprawnienia pracy 

świetlicy i polepszenia jej organizacji, 

2)z wniosków dotyczących wyposażenia świetlicy w sprzęt i pomoce do 

zajęć. 

3) podpisywanie pism zgodnie z kompetencjami. 

4) ponoszenie odpowiedzialności za druki ścisłego zarachowania 

i powierzone mienie. 

5) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły. 

 

Rozdział 7 

Zadania wychowawcy świetlicy 

 

§60.1. Do podstawowych obowiązków należy: 

1) przygotowanie się do zajęć i doskonalenie metod pracy. 

2) realizowanie zadań przewidzianych rocznym, miesięcznym planem 

wychowawczym świetlicy. 

3) organizowanie zespołów zainteresowań zgodnie z potrzebami, 

życzeniami i zainteresowaniami młodzieży. 

4) organizowanie imprez świetlicowych zgodnie z kalendarzem imprez. 

5) sprawowanie opieki nad powierzoną grupą dzieci i młodzieży. 

6) organizowanie pomocy dla uczniów mających niepowodzenia 

szkolne. 

7) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP w czasie zajęć 

i wycieczek. 

8) zwalnianie do domu wychowanków zgodnie z życzeniem rodziców 

zgłoszonym na piśmie. 

9) obowiązuje współpraca z wychowawcami, z rodzicami, 

pedagogiem. 

10) otaczanie szczególną opieką dzieci ze środowisk wychowawczo 

zaniedbanych. 

2. Zakres odpowiedzialności: 

1) odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece 

dzieci przez cały czas pobytu dziecka w świetlicy. 
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2) odpowiada za wyznaczoną przez kierownika świetlicy część sprzętu 

świetlicowego i pomocy do zajęć. 

 

Rozdział 8 

Zadania pedagoga szkolnego 

 

§61.1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, 

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-

nych oraz możliwości psychofizycznych, a także : 

1) wspieranie mocnych stron ucznia. 

2) analizowanie i eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburze-

niom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomo-

cy psychologiczno–pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkol-

nym ucznia, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–

pedagogicznej dla uczniów, w tym prowadzenie terapii indywidualnej i 

grupowej podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wyni-

kających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki 

szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 

4. Wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikają-

cych z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkol-

nej. 

5. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

6. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą 

szkoły. 

7. Badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edu-

kacyjnych. 

8. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole 

i przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej. 

9. Badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie 

form i metod przeciwdziałania im. 

10. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie orga-

nizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego. 

11. Przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontek-

ście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i ze-

brań z rodzicami. 

12. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami nie-
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dostosowania społecznego. 

13. Współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi 

i wychowawczymi. 

14. Współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami wychowawczymi i 

wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów. 

15. Współpraca z policją oraz innymi instytucjami w zakresie zapobiegania 

patologii i przestępczości wśród nieletnich. 

16. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedago-

ga szkolnego:  

1) roczny plan pracy. 

2) dziennik pracy. 

3) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowaw-

czej. 

4) inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy 

i analizy sytuacji wychowawczej. 

17. Realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły. 

18. Współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami wychowawczymi i wpie-

ranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów. 

19. Udział w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego i kla-

sowych programów wychowawczo-profilaktycznych. 

20. Koordynacja pracy Zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pe-

dagogicznej zgodnie z postanowieniami dyrektora szkoły. 

21. Realizacja zadań przypisanych Zespołom. 

22. Nadzór i analizowanie stopnia przestrzegania w szkole postanowień 

Konwencji o prawach dziecka i prawach człowieka. 

22. Realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły. 

 

Rozdział 9 

Zadania psychologa specjalnego 

 

§62.1. Prowadzi badania diagnostyczne uczniów, w tym badania przesiewo-

we i obserwacje funkcjonowania uczniów w środowisku wychowania i 

nauczania. 

2. Udziela dzieciom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczo - 

pedagogicznej. 

3. Prowadzi działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie po-

jawianiu się zachowań ryzykownych, związanych z używaniem przez 
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uczniów środków odurzających i substancji psychotropowych, środków 

zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. 

4. Prowadzi z uczniami, rodzicami i nauczycielami działania z zakresu edu-

kacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego. 

5. Dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów 

objętych kształceniem specjalnym. 

6. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami, 

rodzicami i uczniami w: 

1) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły działań do realizacji w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu 

szkoły, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzeba-

mi. 

2) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpo-

znawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów w tym barier i ograniczeń. 

3) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych 

uczniów. 

4) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistyczne-

go i środków dydaktycznych w tym wykorzystując technologie infor-

macyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidu-

alne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizycz-

ne uczniów. 

7. Współpracuje z zespołami w zakresie opracowania i realizacji indywidu-

alnych programów edukacyjno – terapeutycznych uczniów posiadają-

cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnie-

niu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

8. Wspiera nauczycieli, wychowawców, grupy wychowawcze i innych 

specjalistów w: 

1) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub 

trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudnia-

jących funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

2) udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej 

pracy z uczniem, 

3) dostosowuje sposoby i metody pracy do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofi-

zycznych. 
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4) dobiera metody, formy kształcenia i środki dydaktyczne do potrzeb 

uczniów. 

9. Udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom 

uczniów i nauczycielom. 

10. Współpracuje z innymi podmiotami. 

11. Przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia 

zawodowego. 

12. Udziela wsparcia w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyj-

nych i socjoterapeutycznych. 

13. Prowadzi zajęcia mające na celu wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. 

 

Rozdział 10 

Zadania psychologa 

 

§63.1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, 

w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie moc-

nych stron ucznia. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju 

ucznia, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i inter-

wencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. 

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburze-

niom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowaw-

czej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 

5. Udział w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego. 

6. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołu wychowawczego i innych 

zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z pro-

gramu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. 

7. Przewodniczenie Zespołom do spraw pomocy psychologiczno – peda-

gogicznej zgodnie z postanowieniami dyrektora szkoły. 

8. Realizacja zadań przypisanych Zespołom, których jest członkiem. 

9. Realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły. 

 

Rozdział 11 

Zadania logopedy 

 

§64.1. Przeprowadza wstępne badania logopedyczne wszystkich uczniów 

klas pierwszych. 
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2. Organizuje badania logopedyczne: 

1) sprawdzające - dla uczniów kontynuujących ćwiczenia 

logopedyczne. 

2) właściwe - dla uczniów klas pierwszych. 

3. Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – 

organizowanie pomocy logopedycznej. 

4. Organizowanie i prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej 

i w grupach uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju 

mowy głośnej i pisma w celu usunięcia wad poprzez:  

1) ćwiczenia oddechowe. 

2) ćwiczenia praksji oralnej. 

3) wywoływanie zaburzonych głosek. 

4) utrwalanie prawidłowej artykulacji wywołanych głosek w sylabach, 

wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zadaniach. 

5) ćwiczenia odprężające i relaksujące – dla uczniów nieśmiałych 

i jąkających się. Wprowadza elementy pracy korekcyjno-

kompensacyjnej – usprawnianie zaburzonych analizatorów: 

wzrokowego, słuchowego, motorycznego. Doskonalenie 

koordynacji. 

5. Organizowanie pomocy logopedycznej uczniom z trudnościami w czy-

taniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia korekcyjno–kompensacyjne poprzez usprawnia-

nie zaburzonych analizatorów: wzrokowego, słuchowego, motoryczne-

go, doskonalenie koordynacji. 

6. Organizuje grupy wsparcia dla rodziców dzieci objętych terapią logo-

pedyczną. 

7. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów i rodziców uczniów objętych terapią logo-

pedyczną oraz nauczycieli. 

8. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej poprzez przeprowadzanie konsultacji 

z nauczycielami i współpracę z najbliższym środowiskiem ucznia. 

9. Prowadzi dokumentację. 

10. Ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. 

11. Realizuje inne działania wynikające z potrzeb szkoły. 

12. Udział w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego. 

13. Przewodniczenie Zespołom do spraw pomocy psychologiczno – peda-

gogicznej zgodnie z postanowieniami dyrektora szkoły. 

14. Realizacja zadań przypisanych Zespołom. 
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15. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wy-

nikających z programu wychowawczo – profilaktycznego. 

16. Zadania, o których mowa w ust. 6 i 7 pedagog szkolny i psycholog szkol-

ny realizują: 

1) We współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), 

pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi. 

2) We współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i 

innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod  

i form pomocy udzielonej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej 

diagnozy w indywidualnych przypadkach. 

 

Rozdział 12 

Pracownicy obsługi i administracji 

 

§ 65.1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.  

2. Pracownicy administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają 

regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 , 

Dz. U z 2019 poz. 1282) 

3. Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji szkół/przedszkoli 

publicznych regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks 

Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze. (Dz.U. z 2020 

poz. 1320) 

4. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest za-

pewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej 

oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku. 

5. Do obowiązków pracownika obsługi i administracji zatrudnionego 

w szkole należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów 

prawa; 

2) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań; 

3) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

4) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

5) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz 

udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, 

w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

8) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, 

zgodnie z wymogami ustawy. 
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6. Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowni-

ków administracji i obsługi niepedagogicznych, ustala dyrektor szkoły. 

7. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania za-

kresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. 

 

Rozdział 13 

Zadania sekretarza szkoły i kasjera 

 

§ 66.1. Ponosi odpowiedzialność za prowadzenie kancelarii i znajdujące się 

mienie. 

2. Odpowiada za archiwum szkolne, składowanie akt szkolnych w archi-

wum zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Kupuje potrzebne materiały biurowe. 

4. Przygotowuje bieżącą korespondencję i przedkłada dyrektorowi szkoły 

do zatwierdzenia. 

5. Prowadzi kartoteki odzieży ochronnej dla pracowników. 

6. Prowadzi rejestr druków ścisłego zarachowania. 

7. Prowadzi ewidencję i przechowuje pieczęcie szkolne. 

8. Pobiera i rozlicza zaliczki. 

9. Odpowiada za prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szko-

ły. 

10. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły. 

11. Prowadzi dokumentację związaną z funkcją kasjera. 

12. Za całokształt pracy odpowiada przed dyrektorem. 

13. Prowadzenie na bieżąco ksiąg inwentarzowych i sporządzanie protoko-

łów ubytków. 

14. Pisanie pism związanych z potrzebami szkoły i jej organizacją. 

15. Udział w naradach na terenie szkoły i poza nią na polecenie dyrektora 

szkoły. 

16. Gospodarka drukami szkolnymi. 

17. Ewidencja i przechowywanie pieczęci szkolnych. 

18. Prowadzenie ewidencji rachunków i przesyłanie ich do realizacji. 

19. Kompletowanie dokumentacji emerytalnej i rentowej. 

20. Prowadzenie rejestru nieobecności nauczycieli i pracowników nie będą-

cych nauczycielami. 

21. Sporządzanie wykazu nadgodzin pracowników pedagogicznych i nie 

będących nauczycielami. 

22. Kontrola badań okresowych. 

23. Prowadzenie zeszytu wyjść nauczycieli poza teren szkoły z dziećmi na 

wycieczki. 
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24. Sporządzanie sprawozdań statystycznych. 

25. Odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania. 

26. Odpowiedzialność za powierzone mienie szkolne. 

17. Inne prace wynikające z potrzeb szkoły. 

18. Wykonywanie obowiązków kasjera. 

19. Wykonywanie obowiązków magazyniera. 

20. Wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

w SP9. 

21. Przetwarzanie danych osobowych. 

22. Dokonywanie zakupów z upoważnienia dyrektora. 

 

Rozdział 14 

Zadania głównej księgowej 

 

§ 67.1. Zakres obowiązków: 

1) opracowanie i wykonanie przy współudziale dyrektora szkoły 

preliminarza wydatków budżetowych na każdy rok. 

2) organizacja księgowości wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, tj.: 

a) opracowanie planów finansowych, 

b) prowadzenie kart wydatków i kosztów, 

c) prowadzenie rejestru dochodów, 

d) prowadzenie księgi kasowej i rachunkowej, 

e) prowadzenie dziennika głównego, 

f) prowadzenie rejestru dochodów i wydatków ze środków 

specjalnych. 

g) Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, rozliczanie inwentur oraz 

kontrola ksiąg inwentaryzacyjnych. 

h) Sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarki finansowej 

oraz funduszu płac. 

i) przestrzeganie dyscypliny finansowej. 

j) prowadzenie zestawień list płac oraz dokonywania potrąceń 

z wynagrodzenia i przelewania na odpowiednie konta. 

k) ewidencjonowanie poszczególnych składników wynagrodzeń na 

kartach wynagrodzeń. 

l) obliczanie i ewidencjonowanie zasiłków chorobowych, 

rodzinnych, wychowawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz 

pogrzebowych. 

ł). wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu – druki Rp-7. 

m) rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji ZUS. 
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n) wystawianie i prowadzenie ewidencji zaświadczeń dotyczących 

wynagrodzeń pracowniczych. 

o) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji 

dotyczącej księgowości i wynagrodzeń. 

p) bieżąca znajomość przepisów dotyczących gospodarki 

budżetowej, płac oraz spraw związanych z ubezpieczeniem 

społecznym (ZUS). 

r) współdziałanie z jednostką nadrzędną w zakresie gospodarki 

budżetowej i płac. 

s) aktywny udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach prowadzonych 

przez jednostkę nadrzędną z zakresu budżetu i płac. 

t) udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych poświęconych 

sprawom budżetu oraz płac. 

u) naliczanie i odprowadzanie podatku od osób fizycznych. 

w) wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrektora szkoły. 

2. Zakres uprawnień: 

1) samodzielne wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji w zakresie 

powierzonych obowiązków. 

2) zgłaszanie wniosków i propozycji usprawniających pracę własną, 

innych oraz szkoły. 

3. Zakres odpowiedzialności: 

1) prawidłowe planowanie wydatków budżetowych i ich wykonywanie. 

2) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości w zakresie 

wydatków budżetowych i wynagrodzeń. 

3) prawidłowe naliczanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz świadczeń 

z ubezpieczenia społecznego. 

4) zgodność majątku trwałego ze stanem księgowym. 

5) stosowanie bieżących przepisów w zakresie budżetu i płac. 

6) przestrzeganie przepisów BHP. 

7) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej. 

8) pełna odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

9) odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania. 

4. Za naruszenie wymienionych wyżej obowiązków pracownik ponosi od-

powiedzialność służbową i materialną w granicach przewidzianych od-

powiednimi przepisami prawa. 

 

Rozdział 15 

Zadania intendenta świetlicy szkolnej 
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§ 68.1. Współpraca z kierownikiem świetlicy w celu zapewnienia placówce 

artykułów żywnościowych, ustalenie punktów zaopatrzenia i skupu. 

2. Terminowe zaopatrzenie placówki w potrzebny sprzęt i artykuły żywno-

ściowe. 

3. Troska o porządek i czystość pomieszczeń kuchni, jadalni, magazynów 

i otoczenia. 

4. Właściwa organizacja sporządzania i podawania posiłków. 

5. Prowadzenie zaopatrzenia żywnościowego oraz ewidencji sprzętu pla-

cówki. 

6. Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za powierzone materiały i 

magazyn żywnościowy; zobowiązanie do przestrzegania obowiązują-

cych przepisów w zakresie prowadzenia gospodarki środkami materia-

łowymi i żywnościowymi (prowadzenie gospodarki magazynowej i ewi-

dencji zapasów magazynowych). 

7. Wspólne sporządzanie z kierownikiem, kucharką i higienistką tygodnio-

wych jadłospisów. 

8. Terminowe rozliczanie pobranych zaliczek. 

9. Przestrzeganie zasad BHP, p.-ppoż. 

10. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie. 

11. Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb szkoły. 

 

Rozdział 16 

Zadania woźnego 

 

§ 69.1. Kontrola obejścia szkoły: 

1) drogi komunikacyjne. 

2) trawniki. 

3) Tereny przyległe. 

4) chodniki. 

2. Kontrola budynków: 

1) zgłaszanie usterek do dyrektora szkoły. 

2) kontrola wszystkich instalacji. 

3. Czuwanie nad całością zabezpieczenia mienia szkolnego: 

1) codzienny obchód i kontrola szkoły na początku i po zajęciach 

szkolnych. 

4. Organizowanie pracy personelu obsługi: 

1) przydział pracy sprzątaczkom i nadzór nad jej wykonaniem. 

2) nadzór nad pracą konserwatorów. 

3) zakup środków czystości i innych potrzebnych materiałów. 

4) pobieranie i przydział środków czystości. 
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5. Doręczanie i odbieranie pism urzędowych. 

6. Pomoc w inwentaryzacji majątku szkoły. 

7. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. 

8. Realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły. 

 

Rozdział 17 

Zadania konserwatora 

 

§ 70.1. Dbałość o obejście szkoły: 

1) odgarnianie śniegu i posypywanie piaskiem: 

a) chodników. 

b) parkingów. 

c) schodów. 

d) dróg dojazdowych do szkoły. 

e) przejść na terenie szkoły. 

2) zamiatanie: 

a) chodników. 

b) parkingów. 

c) schodów. 

d) dróg dojazdowych do szkoły. 

e) przejść na terenie szkoły. 

3) malowanie krawężników i pasów na parkingach i boiskach. 

4) dbałość o ogrodzenie szkoły: 

a) naprawa płotów. 

b) konserwacja. 

c) malowanie. 

5) koszenie trawników na terenie szkoły i wokół ogrodzenia. 

6) Zamykanie bram i furtek. 

7) Obcinanie gałęzi. 

8) Grabienie i wywóz liści. 

9) Czyszczenie koszy od studzienek. 

2. Kontrola budynków szkoły i ich zabezpieczenia: 

1) kraty. 

2) szyby. 

3) rynny. 

4) dachy. 

5) drzwi wejściowe. 

6) instalacje odgromowe. 

7) oświetlenie zewnętrzne. 

8) tynki. 
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3. Kontrola wewnątrz budynków: 

1) ubikacje. 

2) umywalnie. 

3) prysznice. 

4) stolarka okienna i drzwiowa. 

5) oświetlenie. 

6) kanalizacja. 

7) meble. 

8) wyposażenie. 

4. Zgłaszanie usterek i ich usuwanie: 

1) obowiązkowo należy zgłaszać każdą usterkę lub uszkodzenie do 

dyrektora szkoły. 

2) w miarę możliwości usuwać usterki – po konsultacji z dyrektorem. 

3) wykonywać konserwację urządzeń – kosiarki do trawy, pilarkę, zamki, 

wiertarki itp. 

5. Wykonywanie drobnych prac na rzecz szkoły. 

6. Pomoc w trakcie remontów przeprowadzanych na terenie szkoły. 

7. Pomoc w inwentaryzacji majątku szkolnego. 

8. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. 

9. Realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły. 

 

Rozdział 18 

Zadania kucharki 

 

§ 71.1. Opracowuje wraz z intendentem i innymi osobami upoważnionymi 

okresowe jadłospisy. 

2. Ponosi odpowiedzialność za zdrowie – pożywne, smaczne i punktualne 

przygotowanie posiłków. 

3. Zna i stosuje zasady racjonalnego żywienia zbiorowego. 

4. Prowadzi oszczędną gospodarkę artykułami żywnościowymi. 

5. Dba o czystość, porządek w kuchni, jadalni, zapleczu i magazynie. 

6. Kieruje pracą pomocy kuchennych. 

7. Wspólnie z pomocą kuchenną wydaje posiłki. 

8. Ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt kuchenny i artykuły 

żywnościowe. 

9. Bierze udział w sporządzaniu komisyjnych protokołów zniszczeń 

i wybrakowania sprzętu kuchennego. 

10. Pobiera i właściwie przechowuje próbki pokarmowe. 

11. Pobiera i magazynuje produkty żywnościowe w ilościach wymienionych 

w raportach dziennych. 
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12. Zna i przestrzega przepisy BHP. 

13. Pobiera i należycie wykorzystuje środki czystości. 

14. W czasie dni wolnych od zajęć (ferii) dyrekcja szkoły może zlecić prace 

nie związane z pełnieniem funkcji kucharki lub oddelegować do innej 

placówki. 

15. Posiada aktualne badania lekarskie. 

16. Ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. 

17. Realizuje inne zadania wynikające z potrzeb szkoły 

 

Rozdział 19 

Zadania pomocy kuchennej 

 

§ 72.1. Wykonuje prace zlecone przez kucharkę w zakresie przygotowywania 

posiłków. 

2. Dba o czystość kuchni, naczyń, sprzętu i urządzeń kuchennych oraz 

zaplecza kuchennego i jadalni. 

3. Pomaga przy wydawaniu posiłków. 

4. Przestrzega dyscypliny pracy i przepisów BHP. 

5. Posiada aktualne badania lekarskie. 

6. Kontroluje zabezpieczenie mienia w pomieszczeniach kuchennych. 

7. Pomaga w dostarczaniu towarów spożywczych intendentce szkoły. 

8. Ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. 

9. Realizuje inne zadania wynikające z potrzeb szkoły, 

 

 

 

Rozdział 20 

Zadania sprzątaczki 

 

§ 73.1. Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach 

i sprzętach zgodnie z wymaganiami higieny szkolnej. 

1) sprzątanie przed zajęciami szkolnymi, w czasie zajęć i po zajęciach 

szkolnych izb lekcyjnych oraz terenów przyszkolnych: 

a) wycieranie pomieszczeń, 

b) opróżnianie koszy z papierów i odpadów, 

c) zamiatanie podłogi, 

d) w miarę sprzątania odsuwanie przedmiotów ruchomych jak ław-

ki, stoły itp. 

e) ścieranie kurzu z ławek, stołów, parapetów okiennych, szaf, kalo-

ryferów, tablicy itp., 
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f) szorowanie urządzeń sanitarnych, usuwanie kurzu, papierów za-

nieczyszczeń z ustępów szkolnych, mycie podłóg, przeprowadza-

nie przynajmniej raz w tygodniu dezynfekcji, 

g) podlewanie roślin doniczkowych znajdujących się w pomieszcze-

niach  

h) opróżnianie koszy w klasach i na boisku szkolnym. 

2) sprzątanie okresowe – oprócz wymienionych czynności codziennych 

w razie potrzeby należy wykonać inne czynności wynikające z pod-

stawowych wymagań higieny: 

a) obmieść szczotką pajęczyny z sufitu i ściany, 

b) zetrzeć wilgotną ścierką kurz z lamp, 

c) usunąć w miarę możliwości plamy z ławek, krzeseł oraz zabrudze-

nia na lamperiach ściennych, 

d) umyć okna, 

e) umyć grzejniki, 

f) konserwacja PCW, 

g) konserwacja posadzki. 

3) porządkowanie szkoły podczas ferii zimowych i letnich – należy oczy-

ścić całkowicie pomieszczenia i sprzęt szkolny, a w szczególności: 

a) odkurzyć wilgotną ścierką wszystkie obrazy, tablice itp., 

b) obmieść szczotką sufity, ściany izb szkolnych, korytarzy, piwnic i 

innych pomieszczeń, 

c) umyć ściany malowane olejno i lamperie, 

d) dokładnie oczyścić ławki, stoły, krzesła, sufity, drzwi i inne, 

e) zamieść podłogi, 

f) wyszorować podłogi niemalowane i posadzkowe, konserwacja, 

g) wyszorować urządzenia higieniczno-sanitarne i przeprowadzić ich 

dezynfekcję. 

4) sprzątanie klatek schodowych i korytarzy: 

a) dokładnie zamieść posadzkę, 

b) wilgotną ścierką z dodatkiem środków dezynfekujących zetrzeć 

brud i kurz z poręczy, 

c) umyć z użyciem detergentu schody i posadzki na korytarzach. 

2. Zgłaszać wszelkie zauważone usterki do woźnego. 

3. Inne czynności wynikające z potrzeb szkoły. W okresie zagrożenia koro-

nowirusem – dezynfekcja sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, cią-

gów komunikacyjnych.  

 

DZIAŁ VI 
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ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 
 

Rozdział 1 

Ogólne zasady oceniania 

 

§ 74.1. W Szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które 

określają sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyj-

nych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i po-

prawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyj-

nych oraz o konsekwencjach.  

§ 75.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 

przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w pod-

stawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyj-

nych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na formułowaniu 

oceny. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału 

stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli oraz infor-

mowanie o nich uczniów i rodziców; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie w oparciu o następu-

jące sposoby i metody oceniania: 

a) odpowiedzi ustne; 

b) prace pisemne (testy, sprawdziany, opracowania, zadania do-

mowe, prace kontrolne); 

c) zadania praktyczne; 

d) różne formy pracy na lekcji; 

e) analizę efektów końcowych pracy ucznia np. projekty;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć z zajęć edukacyjnych i za-

chowania na koniec semestru (roku szkolnego);  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania; 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom 

prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 76.1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, 

która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje 

kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez 

nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej 

pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak 

i prac pisemnych ucznia. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi 

i jego rodzicom. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 

dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca 

oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału 

lub dyrektor szkoły. 

6. Dokumentacji, o której mowa w ust. 5. nie można kserować, powielać 

ani skanować. 

§ 77.1. Ocenianie bieżące ucznia ma na celu: 

1) monitorowanie pracy ucznia;  

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, wska-

zanie, co wymaga poprawy; 

3) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4) motywowanie do dalszej pracy;  

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom infor-

macji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

2. W przypadku wprowadzania w szkolnym  planie nauczanie zestawie-

nia zajęć edukacyjnych  w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się  

oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych  wchodzących w skład 

tego bloku. 

§ 78.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz ich rodziców o: 
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyj-

nych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez sie-

bie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto: 

1) indywidualizowanie pracy z uczniem; 

2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych 

ucznia; 

3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego 

przez siebie przedmiotu; 

4) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i za-

grożonych niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez nauczycie-

la prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia 

tych uczniów; 

5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o 

postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnie-

niach ucznia; 

6) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy 

programowo wyższej; 

7) na tydzień przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady peda-

gogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej 

dla ucznia śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego 

przedmiotu poprzez zapis w dzienniku elektronicznym. 

3. ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na 

posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów i rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności: 
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1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

ucznia po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddzia-

le, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia; 

2) przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie 

ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny kla-

syfikacyjnej z zachowania; 

3) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu kla-

syfikacyjnym rady pedagogicznej. 

6. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy 

w szczególności zwalnianie ucznia z: 

1) realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były 

zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym; 

2) wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wycho-

wania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określo-

nych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii; 

3) realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub 

informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możli-

wości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii w miejscu oceny należy wpisać – zwol-

niony; 

4) nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego 

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją roz-

wojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni spe-

cjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidu-

alnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowo-

żytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i 

promowaniem uczniów należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów; 

2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowa-

nemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności; 

3) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możli-

wości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia 

do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawko-
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wego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warun-

kiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej; 

4) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 

8. Ustala się następujące kryteria oceniania: 

1) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę z umiejęt-

ności określone programem nauczania w danym oddziale, samo-

dzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu pro-

blemów teoretycznych i praktycznych, bierze udział w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych; 

2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny za-

kres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania, sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, 

potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i pro-

blemów w nowych sytuacjach; 

3) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który opanował w pełni wiadomo-

ści i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 

w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, sa-

modzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i prak-

tyczne; 

4) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomo-

ści i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opano-

waniu podstawy programowej, ale umożliwiają one uzyskanie pod-

stawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, uczeń 

rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności; 

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wia-

domości i umiejętności zawartych w podstawie programowej dane-

go przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętno-

ściach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu 

i uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, sprawdzające 

zadania wykonuje niesamodzielnie.  

9. Częstotliwość i rodzaje oceniania: 
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1) ocenianie bieżące; 

2) sumujące (przed zakończeniem poszczególnych etapów nauczania); 

3) kontrolne (po zakończeniu określonej partii materiału); 

4) w semestrze przeprowadza się co najmniej 2 prace kontrolne; 

5) w ciągu jednego dnia uczeń nie może mieć więcej niż jedną pracę 

klasową, test lub sprawdzian, w ciągu tygodnia najwyżej trzy, a w kla-

sie czwartej – dwie; 

6) sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej 

niż jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygo-

dniowym wyprzedzeniem, kartkówki (obejmuje okres do 3 jednostek 

lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane; 

10. Uczniowie nieobecni z powodów usprawiedliwionych na sprawdzianie 

mogą ubiegać się o ocenę w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

11. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku 

szkolnego. 

12. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb ucznia, na podstawie pisemnej opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej. 

13. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

dostarcza ją do szkoły, a wychowawca powiadamia pozostałych 

nauczycieli zgodnie z procedurą. Kopię opinii przechowuje dyrektor 

szkolny przez okres nauki ucznia w szkole. 

14. Uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, testu 

lub sprawdzianu przysługuje prawo do jej poprawy w terminie ustalonym 

z nauczycielem. 

15. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego 

rodzica sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice 

otrzymują do wglądu na terenie szkoły. Dopuszcza się możliwość 

wykonania przez rodzica kopii prac na terenie szkoły. Zabrania się 

przekazywania ich innym osobom. 

16. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany do 

uzasadnienia oceny (ustnie lub pisemnie). 

17. Podstawową dokumentację oceniania jest zapis prowadzony w 

dzienniku lekcyjnym i w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. 

18. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców ucznia 

o postępach w nauce oraz do zorganizowania przynajmniej dwóch 

zebrań ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego. 

19. Zmiany w systemie oceniania dokonywane są na podstawie: 
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1) ankiet kierowanych do uczniów i rodziców, dyskusji na godzinach 

wychowawczych, zebraniach samorządu szkolnego i zebraniach z 

rodzicami; 

2) analiz i wniosków nauczycieli; 

3) sprawdzenia systemu po roku i po pięciu latach; 

4) badania wyników nauczania na poszczególnych poziomach kształ-

cenia. 

§ 79.1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i mu-

zyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także systema-

tyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działa-

niach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

Rozdział 2 

Ocenianie uczniów w klasach I-III 

 

§ 80.1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii, 

etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie 

obserwacji. ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz 

innych wytworów. 

3.  Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych, jest 

monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji 

o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, 

poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 

oraz jak powinien dobrze się uczyć. 

4.  Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać 

rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.  

5.  Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień.  
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6.  Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast 

oceny opisowej, zastosować skalę ocen, o której mowa § 66 ust. 7., 

informując o tym uczniów i rodziców uczniów. 

7. Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować 

oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli 

podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania uczniów i ich 

rodziców. 

§ 81.1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w 

nich uczestniczy, wystawiane są również dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-

go ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym; 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-

go, wydanego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną.  

 

Rozdział 3 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów klas IV - VIII 

 

§ 82.1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być doko-

nywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniają-

cych ich obiektywność. 

2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny pozio-

mu jego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. 

§ 83.1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób 

ustny lub pisemny. Zasady sprawdzania wiedzy ustalone są w przedmio-

towych systemach oceniania. 

2.  Ustala się minimalną liczbę ocen dla zajęć edukacyjnych realizowanych 

w wymiarze tygodniowym w ciągu jednego półrocza: 

1) 1 godz. tygodniowo – 3 oceny. 

2) 2 godz. tygodniowo – 4 oceny. 

3) 3 godz. tygodniowo – 5 ocen. 

4) 4 i więcej godz. tygodniowo – 6 ocen. 

3.  W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się 

zmniejszenie ilości ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych:  

1) 1 godz. tygodniowo - 2 oceny  

2) 2 godz. tygodniowo – 3 oceny 

3) 3 godz. tygodniowo – 4 oceny 

4) 4 godz. tygodniowo -  5 ocen 
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4.  Oceny semestralne z zajęć edukacyjnych ustalane są na podstawie 

średniej ważonej uzyskanych ocen. 

5. Formami sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia są: praca klasowa, 

test lub sprawdzian, obejmujące swoim zakresem dział przerobionego 

materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące warunki: 

1) nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapi-

sania jej w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

2) w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, test lub 

sprawdzian. Maksymalna liczba prac klasowych w tygodniu wynosi 

w klasie 4 dwie, a trzy w klasach 5-8. Nauczyciel określa zakres mate-

riału. 

3) zasada zawarta w pkt 2 nie dotyczy przedmiotów, z których zajęcia 

odbywają się w grupach międzyoddziałowych; 

4) prace klasowe, testy, sprawdziany powinny być sprawdzone i oce-

nione w terminie do 21 dni (wyklucza się okresy świąt, ferii oraz nieo-

becności nauczyciela) i przechowywane przez nauczyciela w szkole 

do końca bieżącego roku szkolnego;  

5)  prace pisemne są niszczone po roku; 

6) sprawdzone i ocenione prace klasowe, testy, sprawdziany ucznia są 

udostępniane uczniowi i jego rodzicom  do wglądu na terenie szkoły. 

Dopuszcza się możliwość wykonania przez rodzica kopii na terenie 

szkoły; 

7) prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe. W okresie cza-

sowego zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się sprawdzanie 

wiadomości w formie ustnej, testów online, prac pisemnych;  

8) jeżeli uczeń opuścił test z powodu dłuższej nieobecności pisze go 

w terminie ustalonym z nauczycielem, a w przypadku jednodniowej 

nieobecności pisze zaraz po powrocie do szkoły  

9) uczeń może poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną z testu, 

sprawdzianu lub pracy klasowej w terminie 2 tygodni od dnia otrzy-

mania od nauczyciela ocenionej pracy.  

10) w razie poprawy testu lub pracy klasowej wpisuje się obie oceny,  

które uwzględnia się do średniej ważonej. 

6. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych.  

 O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na 

procenty. 

 

Tabela - Skala oceniania kartkówek, prac klasowych, testów, sprawdzianów 

Ocena Praca klasowa 

niedostateczny 0-29% 
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dopuszczający 30-49% 

dostateczny 50-69% 

dobry 70-89% 

bardzo dobry 90-97% 

celujący 98-100% 

 

§ 84. 1. Ocena śródroczna (na zakończenie I i II półrocza) jest średnią ważoną 

ocen cząstkowych.  

2. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wa-

gę. Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny 

i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen.  

3. Średnia ważona w przeciwieństwie do arytmetycznej uwzględnia fakt, że 

nie każda ocena ma taka sama wagę, dlatego jest bardziej obiektywna 

i sprawiedliwa. Zatem system ten pozwala w sposób jednoznaczny wy-

stawić ocenę śródroczną i końcoworoczną. 

4. Formy aktywności i ich wagi z przedmiotów szkolnych z wyjątkiem wy-

chowania fizycznego. 

5. W okresie czasowego zawieszenia zajęć sprawdziany, testy, prace kla-

sowe mają wagę 2  

 

Waga Formy aktywności 

Kolor za-

pisu w 

dzienniku 

4 

 

Tytuł laureata w konkursie wojewódzkim 

 

zielony 

3 

 

Sprawdzian całoroczny 

Praca klasowa  

Sprawdzian 

Test 

Wyróżniająca się aktywność artystyczna 

Tytuł laureata w konkursie  szkolnym i międzyszkolnym 

Śpiew 

Granie 

Poprawy testów, sprawdzianów, prac klasowych 

 

czerwony 

2 

 

 Kartkówki 

 Odpowiedź / wykonywanie zadania przy tablicy 

 Dyktando 

 Recytacja, przemówienie, recytacja 

 Ćwiczenia twórcze i wykonane prace (muzyka, tech-

niebieski 
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nika, plastyka, informatyka) 

 Wypracowanie 

 Prace dodatkowe (prezentacje, projekty, praca 

długoterminowa, doświadczenia przeprowadzane w 

domu) 

 Aktywność i zaangażowanie w uroczystości szkolne –

udział w akademiach, przedstawieniach (muzyka,  j. 

polski) 

 Technika czytania (j. angielski) 

 

1 

 

Aktywność na lekcji 

Praca w zespole/ grupach/ parach 

Zadanie domowe 

Proste zadania dodatkowe 

Brak przygotowania do lekcji, (brak zadania, zeszytu, 

zeszytu ćwiczeń, potrzebnych przyborów i materiałów) 

Zeszyt przedmiotowy 

Udział w konkursie szkolnym, międzyszkolnym 

 

czarny 

 

1) Pod pojęciem aktywności rozumiemy: częste zgłaszanie i udzielanie 

prawidłowych odpowiedzi na lekcji, udział w konkursach przedmio-

towych, wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych, 

prezentacja referatu i metody projektu 

2)  Pod pojęciem pracy na lekcji rozumiemy: wypełnianie ćwiczeń, pra-

cę samodzielną i pracę w grupach 

5.  Formy aktywności i ich waga z przedmiotu wychowanie fizyczne: 

 

Waga Formy aktywności 
Kolor zapisu 

w dzienniku 

3 

 

AKT - praca na lekcji (aktywne uczestnictwo we wszyst-

kich częściach lekcji ) 

PDL - przygotowanie do lekcji (posiadanie stroju - 1 ocena 

w semestrze) 

ZAW – punktowane miejsce w zawodach od poziomu 

powiatu,  

 

czerwony 

2 

 

UM – ocena jest wystawiona na podstawie tego, w jakim 

stopniu została opanowana dana czynność ruchowa, 

ZAW – zawody sportowe ranga powiatowa, miejsce 1-3 w 

zawodach miejskich, 

 

niebieski 
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1 

 

SPR – poziom sprawności i wydolności- postępy, czy uczeń 

wykonał daną próbę na miarę swoich możliwości, 

WIA – sprawdzamy , by mieć pewność, że udział ucznia w 

w-f jest w pełni świadomy, 

ZAW – udział w zawodach miejskich i szkolnych, 

AKT – udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

PD – prace domowe, tj. podejmowane dobrowolnie przez 

ucznia w celu uzyskania pozytywnej oceny cząstkowej. 

 

czarny 

 

6. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i –”  

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 

Ocena 6 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

War-

tość 
6 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1 

 

7.  Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  

1) z przedmiotów szkolnych z wyjątkiem wychowania fizycznego. 

średnia  stopień  

≤1,69 niedosta-

teczny  

1,70 – 2,55  dopuszczają-

cy  

2,56 – 3,55 dostateczny  

3,56 – 4,55  dobry  

4,56 – 5,35 bardzo dobry  

≥ 5,36 celujący  

 

2) z przedmiotu wychowanie fizyczne 

średnia  stopień  

≤1,69 niedosta-

teczny  

1,70 – 2,69 dopuszczają-

cy  

2,7 – 3,69 dostateczny  

3,7 – 4,69 dobry  

4,7– 5,19 bardzo dobry  

≥ 5,2 celujący  

 

8. Warunki uzyskania oceny celującej: 

1) średnia ważona –  od 5,36 (wychowanie fizyczne od 5,2) 
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2) średnia ważona 5,16 oraz udział w konkursach zewnętrznych i uzy-

skanie wyróżnienia, I, II, III miejsca lub tytułu laureata, finalisty w kon-

kursach pozaszkolnych oraz zawodach sportowych na szczeblu po-

wiatu i wyżej. 

3 średnia ważona 4,56 (jest to średnia na ocenę bardzo dobrą) i uzy-

skanie tytułu laureata konkursu wojewódzkiego, który zwalnia ucznia 

z Egzaminu ósmoklasisty 

9. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.  

 

§85.1. Ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia wynik pracy ucznia w obu 

semestrach i stanowi podstawę jego promocji. 

 

Rozdział 4 

Klasyfikowanie uczniów 

 

§ 86.1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone we-

dług następującej skali: 

Lp. Nazwa oceny 
Stopień wyrażony cy-

frą 
Skrót oceny 

1 celująca 6 cel 

2 bardzo dobra 5 bdb 

3 dobra 4 db 

4 dostateczna 3 dst 

5 dopuszczająca 2 dop 

6 niedostateczna 1 ndst 

 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o któ-

rych mowa w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 

ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6 tabeli. 

2. Oceny bieżące, cząstkowe, okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z 

zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel danego przedmiotu w stopniach 

według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny 

znaku „+" lub „-", przy czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” 

obniża ocenę o ćwierć stopnia.  

3. Roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ustalone wg następującej 

skali: 

 

Lp. Nazwa oceny Skrót oceny 
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1 Wzorowa wz 

2 Bardzo dobra bdb 

3 Dobra db 

4 Poprawna popr 

5 Nieodpowiednia ndp 

6 Naganna ng 

 

4. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone 

są w skali, o której mowa w ust. 1 i 2. 

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, który uzyskał  z za-

jęć edukacyjnych co najmniej średnią ważoną 5,16 otrzymuje z danych 

zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, 

ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1. 

6. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu woje-

wódzkim lub tytuł laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przed-

miotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edu-

kacyjnych oraz który uzyskał  z zajęć edukacyjnych co najmniej średnią 

ważoną 5,16, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę kla-

syfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 87.1. Klasyfikacja śródroczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyj-

nych; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia; 

3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania; 

5) z tym, że w klasach I-III w przypadku: 

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną 

ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

b) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę 

klasyfikacyjną  z tych zajęć. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku pod koniec I półro-

cza. 

3. Termin śródrocznego zebrania klasyfikacyjnego i rocznego rady peda-

gogicznej ustala dyrektor szkoły. 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 4 tygodnie przed klasyfi-

kacyjnymi zebraniami rady pedagogicznej szkoły informują wychowaw-
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cę uczniów danego oddziału o przewidywanych ocenach niedosta-

tecznych lub o nieklasyfikowaniu uczniów.  

5. Na tydzień przed klasyfikacyjnymi zebraniami rady pedagogicznej wy-

chowawca w formie pisemnych zawiadomień przekazuje informacje ro-

dzicom o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

6. Rodzice potwierdzają odbiór informacji własnoręcznym podpisem. Nau-

czyciel zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki 

w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie 

braków.  

§ 88.1. Klasyfikacja roczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyj-

nych w danym roku szkolnym; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym; 

3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny rocznej zachowania. 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§ 89.1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpo-

wiednio w klasie programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie progra-

mowo najwyższej. 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym pro-

gramie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 3 pkt 17. 

§ 90.1.  Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich za-

jęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na tych zajęciach, 

która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te określone zajęcia 

w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nie-

usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za 

zgodą rady pedagogicznej. 

 

Rozdział 5 

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-

nych lub rocznej oceny z zachowania 

 

§ 91.1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopinio-

waną przez wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania 

wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć 

edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfika-

cyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana 

oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych je-

żeli w drugim półroczu roku szkolnego: 

1) ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przed-

miotu nie przekracza 5%; 

2) ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie 

przekracza 15%; 

3) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał moż-

liwości ich poprawy; 

4) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega 

się uczeń na koniec roku. 

3. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt 2 i za-

sięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje po-

danie. 

4. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona 

pozytywna, ustala termin sprawdzianu. 

5. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu 

zgodnie z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, okre-

ślonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczycie-

la danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze. 

6. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków 

obcych także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć mu-

zycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, z których ma formę 

zajęć praktycznych. 
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7. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzi 

nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz 

nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

8. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny 

klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.  

9. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik spraw-

dzianu z ustaloną oceną. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku. Protokół z egzaminu 

przechowuje się jeden rok. 

12. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, 

w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły 

– jako przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel uczący w danej klasie; 

4) pedagog lub psycholog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

13. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 

1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 

2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co 

zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami; 

3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to 

wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania. 

 

Rozdział 6 

Egzaminy klasyfikacyjne 

 

§ 92.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrek-

tora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów, o których mowa w § 71 ust. 2; 

2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki; 

4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia 

edukacyjne.  

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 

2 pkt 1 wchodzą:  
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1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodni-

czący; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyj-

ne. 

4. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny prze-

prowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

z których jest przeprowadzany egzamin. 

5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 

2-4 oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprze-

dzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami. 

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

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycz-

nych. 

10. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowa-

dza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć tech-

nicznych i wychowania fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

11. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 76 ust. 1 oraz § 77 ust. 1. 

13. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie 

obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych. 

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa 

w ust. 3 i 4; 
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3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wy-

konaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia.  

 

Rozdział 7 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 93.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę 

klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły.  

3. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowi-

sko – jako przewodniczący;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminują-

cy; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne jako czło-

nek komisji. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnio-

nych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później 

niż do końca sierpnia. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowa-

nia fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia za-

kończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawko-

wego jest ostateczna. 

10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szcze-

gólności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa 

w ust. 7; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wy-

konaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

Rozdział 8 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 

§ 94.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 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 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; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala rocz-

ną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
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4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, 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, o którym mowa w § 92 ust. 1. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 

pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których 

mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły 

jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyj-

ne. 

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przepadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony spraw-

dzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio 

pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.  

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których 

mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen 

ucznia. 

 

 

 

 

Rozdział 9 

Promowanie ucznia 

 

§ 95.1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej. 

3. 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 na wniosek: 
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1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym 

roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania 

dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

§ 96.1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne, o których mowa § 85 pkt 1 i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza 

ostatnią klasę. 

§ 97.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne 

oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

§ 98.1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji koń-

cowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne 

oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
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Rozdział 10 

Zasady oceniania zachowania uczniów 

 

§ 99.1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się jak ocenę roczną. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy 

uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

§ 100.1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrz-

szkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa 

w § 85 pkt 3. 

2. Oceną wyjściową jest ocena poprawna. 

3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca 

oddziału ustala biorąc pod uwagę: 

1) samoocenę ucznia  

2) opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie; 

3) opinię klasy. 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

w szczególności: 

1) nieobecności nieusprawiedliwione; 

2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

7. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych 

ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń 

spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na 

podwyższoną ocenę z zachowania. 

8. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania. 
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9. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na 

tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poprzez 

zapis w dzienniku elektronicznym. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać 

postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 

11. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §.90 ust.1.  

§ 101.1 Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim 

zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą. To 

uczeń, który: 

1) jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności; 

2) stanowi wzór kulturalnego zachowania; 

3) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się 

spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych); 

4) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, wyróżnia się samodzielno-

ścią, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania 

zmierzające do pomocy innym; 

5) spełnia co najmniej dwa z poniższych warunków: 

-  rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olim-

piadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub in-

nych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią; 

- aktywnie udziela się w szkolnym wolontariacie lub samorządzie; 

- działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie; 

- rozwija tradycje szkoły. 

2. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na 

ocenę dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Otrzymu-

je ją uczeń, który: 

1) przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego; 

2) nieobecności ma usprawiedliwione w terminie; 

3) nie spóźnia się na zajęcia; 

4) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura sło-

wa; 

5) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wy-

różniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą; 

6) godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię; 

7) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdo-

mówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, 

chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na 

zło; 

8) jego postawa jest godna naśladowania. 
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3. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warun-

ki na ocenę poprawną, a dodatkowo: 

1) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

2) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

3) włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie 

z jego inicjatywy; 

4) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 

5) jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów; 

6) nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żad-

nych zastrzeżeń; 

7) nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających. 

4. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli: 

1) ma pozytywny stosunek do nauki; 

2) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne; 

3) na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań; 

4) nie wagaruje, w zasadzie nie ma godzin nieusprawiedliwionych; 

5) sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 

6) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko 

na wyraźne polecenie nauczyciela; 

7) nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych; 

8) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników 

szkoły oraz koleżanek i kolegów; 

9) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody 

materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu 

ucznia); 

10) nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych 

członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi za-

strzeżeń; 

11) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, 

co dzieje się w jego środowisku; 

12) nie popadł w konflikt z prawem; 

13) przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole; 

14) ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń; 

15) nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papiero-

sów (warunki określone w statucie szkoły); 

16) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy. 

5. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia 

warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajm-

niej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 
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1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, bi-

blioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze 

nie dają pozytywnych rezultatów; 

3) wagaruje, ma nieusprawiedliwionych 20% przewidzianych w półroczu 

godzin. 

4) spóźnia się na zajęcia; 

5) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

6) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

7) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach 

z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pra-

cowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, 

agresywny i wulgarny; 

8) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; 

9) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

10) jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami; 

11) nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania. 

6. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warun-

ków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej 

jedno z wymienionych niżej kryteriów: 

1) uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, 

szatni i pracowni; 

2) ma nieusprawiedliwionych ponad 50% przewidzianych w semestrze 

godz.  

3) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia; 

4) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

5) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

6) naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych; 

7) zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów. 

 

DZIAŁ VII 

UCZNIOWIE 

 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 102.1. Uczeń ma prawo do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach; 

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osią-

gniętego rozwoju; 
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3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwo-

ści psychofizycznych; 

4) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole; 

5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyj-

nymi dla danego poziomu nauczania; 

6) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego 

do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia; 

7) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły; 

8) opieki wychowawczej; 

9) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z sza-

cunkiem dla innych osób; 

10) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie 

indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych 

uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym cza-

sie; 

11) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o ter-

minie i zakresie pisemnych prac klasowych; 

12) jawnej i umotywowanej oceny; 

13) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek; 

14) opieki zdrowotnej; 

15) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy 

dydaktycznej; 

16) ochrony własności intelektualnej; 

17) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich; 

18) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdujące-

go się w szkole; 

19) współredagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

20) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowa-

nych przez szkołę; 

21) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy; 

22) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodze-

niem szkolnym; 

23) wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach; 

24) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania 

w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej; 

25) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, 

w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

26) reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
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27) do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastrasza-

nia itp.; 

28) równego traktowania. 

2. Do obowiązków ucznia należy: 

1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrz-

nego i wewnętrznego; 

2) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

3) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły; 

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 

6) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i in-

nych osób; 

7) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne 

i kolegów; nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szko-

dliwości; 

8) noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru: 

- bluzek z krótkimi lub długimi rękawami, oraz spódniczek, sukienek 

i spodenek o długości przynajmniej po połowy uda;  

- zabrania się noszenia bluzek i sukienek na ramiączkach lub bez, z 

odkrytymi plecami, z dużymi dekoltami, przezroczystych, odsła-

niających brzuch; 

- podczas przebywania w szkole uczniowie zobowiązani są zdej-

mować nakrycie głowy; 

- strój, torby, plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblema-

tów o charakterze obraźliwym, wulgarnym, prowokacyjnym, a 

elementy dekoracyjne nie mogą zagrażać bezpieczeństwu; 

9 noszenie podczas uroczystości stroju galowego, składającego się 

z białej bluzki lub koszuli, oraz spodni lub spódnicy w kolorze grana-

towym, grafitowym lub czarnym; 

10) dbałość o estetyczny wygląd: 

- włosy bez koloryzacji, czyste, starannie uczesane, 

- krótkie, niepomalowane paznokcie, 

- brak makijażu, 

- zakazuje się dużych ozdób uszu, tuneli oraz przekłuwania i ozda-

biania ciała w innych niż uszy miejscach; 

11) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 

12) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym niekolidujące z wypełnia-

niem podstawowych obowiązków ucznia; 

13) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć; 
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14) przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo; 

15) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane. 

3. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń: 

1) bierze aktywny udział w zajęciach, nie przeszkadza w ich prowadze-

niu; 

2) współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału; 

3) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nau-

czyciela; 

4) korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z poleca-

niem nauczyciela; 

5) wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela; 

6) korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela; 

w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami; 

7) przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy. 

4. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w celach dydak-

tycznych oraz w celu kontaktu z rodzicami po uzyskaniu zgody nauczy-

ciela. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób. Reguluje 

to odrębny regulamin używania telefonów komórkowych.  

5. W czasie czasowego zawieszenia zajęć korzysta ze wskazanych przez 

nauczyciela platform edukacyjnych z zachowaniem bezpieczeństwa 

oraz higieny nauki. 

 

Rozdział 2 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

§ 103.1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania 

tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga 

i dyrektora szkoły. 

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca: 

1) zapoznaje się z opinią stron; 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedago-

giem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, 

z którego każda ze stron będzie zadowolona; 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pe-

dagog przekazują sprawę dyrektorowi szkoły; 

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody 

pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania 

sporu podejmuje dyrektor szkoły. 
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3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wycho-

wawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron; 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania 

wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron bę-

dzie zadowolona; 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody 

pomiędzy stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję 

co do sposobu rozwiązania sprawy. 

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w 

przypadku łamania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę 

jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń skła-

dający skargę wyrazi na to zgodę. 

5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora 

szkoły w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbo-

wą. 

6. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wnio-

sek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i warunki przyznawania nagród 

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

 

§ 104.1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzo-

rowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi for-

mami zachowań budzących uznanie można stosować przewidziane niniej-

szym statutem formy wyróżnienia: 

1) pochwała wychowawcy oddziału; 

2) pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły; 

3) pochwała pisemna dyrektora szkoły; 

4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia; 

5) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego; 

6) nagroda rzeczowa; 

7) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium; 

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 

1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy 

wobec nauki, zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i 

służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy jak 

i wpływać mobilizująco na innych; 
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2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodza-

jów wyróżnień stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do pod-

staw jej udzielenia; 

3) dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na 

wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pe-

dagogicznej, samorządu uczniowskiego.  

§ 105.1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do 

uczniowskich osiągnięć.  

2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni 

od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprze-

ciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie. 

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w skła-

dzie: 

1) wychowawca oddziału; 

2) pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego; 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5) przedstawiciel rady rodziców. 

4. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i po-

dejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji po-

siada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący 

ma wychowawca oddziału. 

5. O wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodzica na 

piśmie. 

 

Rozdział 4 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary 

 

§ 106.1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrek-

tora i nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady 

współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci:  

1) upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału; 

2) nagany wychowawcy oddziału; 

3) upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi; 

4) upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia; 

5) nagany dyrektora szkoły; 

6) ograniczenia prawa ucznia: 

- do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych i spor-

towych, 
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- do udziału w wycieczkach, wyjściach, wydarzeniach kulturalnych; 

- do pełnienia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przy-

padku pełnienia takiej funkcji); 

7) przeniesienia ucznia do równoległej klasy; 

8) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego 

postępowania, a zwłaszcza do: 

a) naprawienia wyrządzonej szkody, 

b) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzyw-

dzonego lub społeczności szkolnej oraz lokalnej, 

c) uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, tera-

peutycznym lub szkoleniowym, 

d) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną 

przykrość. 

2. W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na: 

1) naruszeniu zasad współżycia społecznego; 

2) popełnieniu czynu zabronionego; 

3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego; 

4) używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w 

stan odurzenia; 

5) włóczęgostwie; 

5) uprawianiu nierządu; 

6) udziale w grupach przestępczych; 

dyrektor szkoły przeciwdziała takiemu zachowaniu, powiadamiając o 

zaistniałej sytuacji rodziców oraz policję lub sąd rodzinny. 

3. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do 

sądu lub na policję w przypadkach, gdy: 

1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na 

wezwania wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły; 

2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczegól-

ności, jeśli do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demora-

lizacji w szczególności dopuszczenia się czynu zabronionego, naru-

szaniu zasad współżycia społecznego, uchylania się od obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki, używania alkoholu, środków odurza-

jących, substancji psychotropowych, substancji psychoaktywnych, 

uprawiania nierządu, wandalizmu, ucieczki z domu, agresji, przemo-

cy. 

3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a 

ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów; 

4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem 

prawa. 
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4. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o któ-

rych mowa w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku uwag danego od-

działu. 

5. Uczeń może zostać ukarany w przypadku: 

1) lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych; 

2) nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli 

i pracowników obsługi i administracji; 

3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów; 

4) niszczenia mienia szkoły; 

5) niegodnego reprezentowania szkoły na zawadach sportowych, kon-

kursach, imprezach; 

6) fałszowania dokumentów; 

7) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły. 

6. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej 

ucznia. 

7. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną 

ucznia. 

8. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być po-

przedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygują-

cych postawy ucznia. 

9. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i oko-

liczności niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny 

być na korzyść obwinionego. 

10. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec 

społeczności klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w 

prowadzeniu lekcji nauczycielom, bądź niszczy mienie w sali, w której 

odbywają zajęcia – dyrektor szkoły może ograniczyć prawa do uczest-

nictwa w zajęciach poza szkołą tj. wyjście do kina, teatrów lub prawa do 

zorganizowania wycieczki. 

11. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar: 

1) wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szcze-

gólności za: 

a) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego; 

b) drobne uchybienia natury porządkowej itp. brak stroju sportowe-

go, przyborów itp.; 

c) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne; 

d) złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów;  

e) przerzucanie winy na innych; 

f) samowolne opuszczanie lekcji; 
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g) utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za: 

a) samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia; 

b) powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upomi-

nano; 

c) wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szko-

ły lub innych uczniów; 

d) aroganckie zachowanie się wobec innych osób; 

e) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego; 

f) opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych za-

jęć; 

g) odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela; 

3) dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indy-

widualnej w szczególności za powtarzające się zachowania skutkują-

ce udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez usprawie-

dliwienia dużej ilości godzin w semestrze; 

4) dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, któ-

ry: 

a) mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie 

takie same wykroczenia, 

b) którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, 

c) dopuszcza się kradzieży, 

d) opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne, 

e) narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nę-

kanie oraz łamie inne zasady obowiązujące w szkole; 

5) kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona 

w szczególności za: 

a) powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary, 

b) wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących 

spowodować uszkodzenie ciała lub wprowadzić uczniów w stan 

odurzenia,  

c) stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy, 

d) znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej, 

e) niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły; 

f) fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć. 

13. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności 

w przypadku: 

1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych 

tj.: upomnienie wychowawcy/dyrektora, nagana wychowaw-
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cy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy rów-

noległej; 

2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających 

na terenie szkoły i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych 

przez szkołę; 

3) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły; 

4) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły; 

5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego 

i innych; 

6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania 

narkotyków i innych środków odurzających oraz innych przestępstw 

ściganych z urzędu; 

7) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan 

dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, popra-

wek, zmian ocen; 

8) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi 

i etycznymi, w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli 

zastraszania, nękania lub innych podobnych zachowań; 

9) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 

14. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary 

w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły. 

15. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zasto-

sowanej kary i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia 

ucznia i jego rodziców. 

 

Rozdział 5 

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły 

 

§ 107.1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania 

wychowawcze a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca 

oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie 

działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

2. Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do 

Kuratora Oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego 

i samorządu uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące 

dla dyrektora. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wy-

chowawca, pedagog szkolny lub inny nauczyciel. 
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4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor 

szkoły przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: 

uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony. 

5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do 

kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na 

podstawie której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez uspra-

wiedliwienia, bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, 

rada pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów. 

 

DZIAŁ VIII 

PROCEDURY 

 

I. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY (WICEDYREKTORA) W PRZY-

PADKU, GDY POLICJA DOKONUJE ZATRZYMANIA NIELETNIEGO SPRAWCY CZY-

NU KARALNEGO PRZEBYWAJĄCEGO NA ZAJĘCIACH W SZKOLE 

 

1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje 

się legitymacją służbową. 

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjan-

ta celem sporządzenia własnej dokumentacji. 

3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia. 

4. Pedagog szkolny (lub nauczyciel) sprowadza nieletniego do gabinetu 

dyrektora, gdzie policjant informuje go o przyczynach przybycia i czyn-

nościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą np. przesłucha-

nie, okazanie. 

5. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykony-

wanych czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komen-

dy lub komisariatu Policji, celem uczestniczenia w czynnościach. 

6. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach 

względem ich dziecka przez Policję. W przypadku braku kontaktu telefo-

nicznego sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca ich za-

mieszkania. 

7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nie-

letniego, dyrektor wyznacza nauczyciela, pedagoga szkolnego do 

uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w 

jednostce Policji. 
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8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru 

przekazuje nieletniego rodzicom lub opiekunom prawnym. W przypadku, 

gdy czynności wykonywane są w obecności pedagoga szkolnego, po 

ich zakończeniu Policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania. 

9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Poli-

cyjnej Izbie Dziecka policjant informuje o tym rodziców, pedagoga szkol-

nego. 

10. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego – ucznia 

na terenie szkoły należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy. 

 

II. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA, PEDAGOGA SZKOLNEGO, PEDA-

GOGA SPECJALNEGO W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O POPEŁNIENIU 

PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z URZĘDU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 

1. Podstawy prawne: 

1) „każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demorali-

zacji nieletniego, szczególnie naruszenie zasad współżycia społecz-

nego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się 

od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu lub innych środków 

w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawiania nierządu, 

włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny ob-

owiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim 

zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, są-

du rodzinnego, policji lub innego właściwego organu”. 

2) „każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nie-

letniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny 

lub policję”. 

3) „instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze 

swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego 

czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie 

zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć czyn-

ności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i 

dowodów popełnienia czynu”. 

2. Podstawowe czynności dla dyrektora lub pedagoga szkolnego: 

a) przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu. 

zapewnić dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłu-

chanie go bez świadków, o ile to możliwe w pomieszczeniu za-

mkniętym. Odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przy-

czynę ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji. 
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b) zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską po-

krzywdzonym. 

c) bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność 

informacji: 

- jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą 

ilością świadków uwiarygodnić informację, 

- sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy 

miało miejsce w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników, 

- w rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich da-

ne personalne, 

- nie nagłaśniać zdarzenia. 

d) w przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, 

o ile jest to konieczne i możliwe, zatrzymać do czasu przybycia 

policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę (ów): 

- konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia 

przez nich zajęć szkolnych bądź próby ucieczki, ukrycia skra-

dzionych przedmiotów. w przypadku zakończenia zajęć, o fak-

cie zatrzymania bezwzględnie należy powiadomić rodziców lub 

opiekunów prawnych. W trakcie prowadzenia zajęć szkolnych z 

powiadomieniem należy zaczekać do przyjazdu policji. Nie na-

leży zatrzymywać na „siłę” sprawcy czynu, ale w ramach swoje-

go autorytetu spowodować, by pozostał pod opieką pedago-

ga szkolnego, w oddzielnym pomieszczeniu do chwili przybycia 

policji, 

- jeżeli sprawców jest kilku, w miarę możliwości należy umieścić ich 

w oddzielnych pomieszczeniach, 

- ofiarę należy odizolować od sprawców, 

- udzielić wsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonym 

w  zdarzeniu, jeśli sytuacja tego wymaga. 

e) w przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa 

lub służących do popełnienia przestępstwa należy je zabezpie-

czyć: 

- pozostawić w miejscu znalezienia, zabezpieczając przed prze-

mieszczeniem, zniszczeniem, nakrywając je czymś i pilnując, 

- zapewnić, by przedmioty te nie były dotykane, a gdy istnieje 

potrzeba ich przemieszczenia, starać się chwytać je w jednym 

miejscu (jak najmniej typowym) i zapamiętać miejsce uchwyce-

nia. 

f) odnotować personalia uczestników i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 
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g) powiadomić o zdarzeniu policję. 

h) wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego 

zgłoszenie policjanta. 

3. Zakazy: 

1) nie należy „na własną rękę” wyjaśniać przebiegu zdarzenia, a 

zwłaszcza konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć do pojedna-

nia, itp. 

2) bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kie-

szeni. 

 

III. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA PRZESTĘPSTWA ŚCI-

GANEGO NA WNIOSEK POKRZYWDZONEGO NA TERENIE SZKOŁY 

 

Ściganie na wniosek pokrzywdzonego – w tym przypadku wszczęcie 

postępowania przez policję uzależnione jest od woli pokrzywdzonego. 

W przypadku tych kategorii przestępstw pokrzywdzony składa wniosek 

do protokołu, a po jego złożeniu przestępstwo ścigane jest tak, jak z 

urzędu. Wycofanie przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie jest bez-

skuteczne. 

PROCEDURA 

1. Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu. zapew-

nić dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez 

świadków (o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym). 

2. Odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę ewentualnej 

zwłoki w podaniu tej informacji. 

3. Zapewnić w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzo-

nym. 

4. Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność infor-

macji, w tym: 

1) jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością 

świadków uwiarygodnić informację, 

2) sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało 

miejsce w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników, 

3) nie nagłaśniać zdarzenia. 

5. Powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka pokrzywdzonego, zrela-

cjonować im zdarzenie i uzgodnić z nimi, czy będą chcieli zgłosić sprawę 

policji. 
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6. W przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców przez ro-

dziców należy ich poinformować, jakie środki podejmie szkoła w stosun-

ku do sprawców zdarzenia. 

7. Środki, jakie należy przedsięwziąć to między innymi: 

1) w ramach uprawnień statutowych szkoła stosuje względem sprawcy 

zdarzenia środki przewidziane w statucie szkoły, 

2) w przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiał wcześniej problemy 

i łamał normy społecznego zachowania, a zdarzenie którego się do-

puścił nosi cechy postępującej demoralizacji, szkoła powinna spo-

rządzić na tą okoliczność wystąpienie do sądu rodzinnego lub policji. 

 

IV. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY UCZNIA 

 

1. Działania uprzedzające: 

1) omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej, 

2) upowszechnienie procedur przewidywania zamachów samobój-

czych (np. list sprawdzających), 

3) omówienie problematyki w ramach Szkolnego Zespołu Kryzysowego, 

4) monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symp-

tomy ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji, 

5) dokonywanie (cyklicznie) badań przesiewowych pod kątem (czynni-

ków suicydogennych, np.: depresji, niedawnych doświadczeń ura-

zowych (np. przemocy, nadużyć, gwałtu, przeżywanej żałoby). 

2. Działania interwencyjne. S.P nr 793 

1) ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia, 

2) nie pozostawiaj ucznia samego, 

3) usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru, 

4) bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce, 

5) zbierz wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia, 

6) wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż), jeśli potrzeba, 

7) zadbaj, żeby interwencja służb przebiegła dyskretnie, 

8) towarzysz uczniowi – jesteś dla niego ważny, 

9) zawiadom Dyrekcję Szkoły – Dyrekcja zawiadamia Wydział Edukacji 

UM, 

10) dokonaj szybkiej oceny dalszych zagrożeń, np. wg klucza: 

 

RYZYKO UMIARKOWANE 

NP.UCZEŃ MÓWI O SAMOBÓJSTWIE,  

NIE MÓWI JAK TO ZROBI, 
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NIE BYŁO WCZESNIEJSZYCH PRÓB 

 

DUŻE RYZYKO 

NP. WYSTĄPIŁY CZYNNIKI PRZEDWYPADKOWE, 

UCZEŃ MÓWI JAK TO ZROBI, 

BYŁY WCZESNIEJSZE PRÓBY 

 

EKSTREMALNE RYZYKO 

NP. WYSTĄPIŁY WSKAŹNIKI PRZEDWYPADKOWE, 

UCZEŃ DOKONAŁ SAMOOKALECZENIA, 

PODJĄŁ INNE DZIAŁANIA 

ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU/ŻYCIU 

 

11) powiadom rodziców / opiekunów prawnych, 

12) dokonaj wyboru priorytetów działania uzależniając działania od 

oceny sytuacji, 

13) ustal strategię odpowiednią do uzgodnionych priorytetów, 

14) chroń ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumaty-

zującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.). 

3. Działania naprawcze: 

1) dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że 

odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z 

problemami życiowymi, 

2) bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z PPP lub placówką opieki 

zdrowotnej, 

3) podejmij próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bli-

skiemu, zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi. 

 

V. 

ŻAŁOBA PO ŚMIERCI UCZNIA 

(za wyjątkiem śmierci samobójczej) 

 

1. Działania uprzedzające: 

1) omówienie procedury postępowania na forum Szkolnego Zespołu 

Wychowawczego, 

2) omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stre-

su pourazowego na forum Rady Pedagogicznej. 

2. Działania interwencyjne: 

1) poinformuj nauczycieli, wychowawców, 
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2) przypomnij zasady dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy od-

reagowania – na godzinach wychowawczych, innych lekcjach, 

3) poinformuj uczniów na forum klasy, 

4) opowiedz o okolicznościach śmierci, uwzględniając życzenia rodziny 

zmarłego, 

5) stwórz możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych, 

uroczystościach o charakterze „wspominkowym” itp. 

3. Działania naprawcze: 

1) oceń potrzeby – monitoruj stan psychiczny uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwróć uwagę na 

uczniów, u których stwierdzasz szczególnie ostry lub chroniczny prze-

bieg reakcji, 

2) skonsultuj sytuację z pedagogiem / psychologiem szkolnym lub spe-

cjalistą z PPP, 

3) zorganizuj spotkanie (gdy tak ustalono po konsultacji z pedago-

giem/psychologiem), 

4) ułatw kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego, 

kieruj do odpowiedniej placówki. 

 

VI. 

KONIECZNOŚĆ ZAWIADOMIENIA O ŚMIERCI UCZNIA 

 

1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać twarzą w twarz. 

Należy unikać powiadamiania za pomocą telefonu lub poczty, jeśli jest 

to tylko możliwe. Powinno się odbywać w mieszkaniu, nigdy na klatce, 

w progu drzwi. 

2. Powiadamianie o śmierci musi spełnić następujące warunki: 

1) dostarczyć niezbędne informacje. 

2) udzielić pierwszego wsparcia dla ofiar. 

3) okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny. 

3. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od 

ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób mu najbliższych. 

4. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary 

z osobą powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej 

(zwłaszcza choroby serca, krążenie, cukrzyca itp.), które są istotne do 

przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powia-

damiane mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny, mogą po-

trzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogo-

towia medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmia-

stową interwencję lekarską. 
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5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie 

osoby. Jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcje osoby po-

wiadamianej. Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym 

osobie powiadamianej. 

6. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyra-

zić współczucie, przykrość i zrozumienie.  

7. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich 

będzie wymagała osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrze-

bę dowiedzenia się szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, okolicz-

ności itp. Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy uni-

kać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących 

się do drugorzędnych elementów sprawy. 

8. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego. 

9. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawiać rodziny i bliskich zmar-

łego samych, bez opieki. Powinien zostać pracownik szkoły lub psycho-

log, tak długo, aż minie pierwsza reakcja – szok lub pojawią się osoby bli-

skie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje 

dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielić informacji 

lub / i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się osa-

motniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia. 

10. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy 

powiadomić sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest 

wydarzenie nadzwyczajne, interwencja z udziałem lekarzy itp.), nato-

miast nie należy udzielać szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy 

wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę zmarłego. 

11. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci 

ucznia z mediów lub od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po 

stronie personelu szkoły, dyrekcji. 

12. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci 

dzieciom lub nastolatkom. 

 

VII. 

EPIZOD PSYCHOTYCZNY UCZNIA 

 

1. Działania uprzedzające: 

1) zrobienie listy symptomów psychotycznych – zaproście specjalistę 

w tej dziedzinie, omówcie skuteczne metody reagowania. 

2) omówienie procedury na forum Szkolnego Zespołu Wychowawcze-

go. 
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3) sprawdzenie, jak skutecznie wezwać pogotowie ratunkowe w sytua-

cji zagrożenia zdrowia/ życia, także spowodowanego atakami psy-

chozy. 

4) opracowanie listy teleadresowej lokalnych organizacji, placówek 

zajmujących się udzielaniem pomocy osobom chorym psychicznie. 

2. Działania interwencyjne: 

1) nie pozostawiaj ucznia samego. 

2) reaguj spokojnie, łagodnie. 

3) bez rozgłosu przeprowadź ucznia w spokojne miejsce. 

4) na ile to możliwe, nie rozpowszechniaj w szkole informacji o zdarzeniu. 

5) zawiadom pogotowie ratunkowe (999), 

6) nie skupiaj się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza. 

3. Działania naprawcze: 

1) jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym należy przygotować do 

tego klasę – np. przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „Czym 

jest choroba psychiczna” (jeżeli fakt choroby jest ogólnie znany). 

2) jeżeli uczeń sobie tego nie życzy – nie informować klasy. 

3) wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określaniu 

wymagań wobec ucznia. 

4) konsultować postępowanie z lekarzem oddziałowym. 

5) udzielić elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazać możli-

wość skorzystania z form pomocy dostępnych w PPP, PZP, przyszpital-

nych grupach wsparcia. 

 

VIII. 

NADUŻYWANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 

 

1. Działania uprzedzające: 

1) sporządzenie listy symptomów używania, nadużywania środków odu-

rzających – zaproście specjalistę w tej dziedzinie, omówcie skuteczne 

metody reagowania. 

2) korzystanie z licznych programów edukacyjno-wychowawczych, pro-

filaktycznych – zorganizuj zajęcia na terenie szkoły, udostępnij scena-

riusze wychowawcom. 

3) sprawdzenie w praktyce, jak skutecznie wezwać pogotowie ratun-

kowe w sytuacji zagrożenia zdrowia / życia, także spowodowanego 

atakami psychozy. 

4) opracowanie listy teleadresowej lokalnych organizacji, placówek 

zajmujących się udzielaniem pomocy młodzieży używającej środków 

odurzających, rodzinom, bliskim. 
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5) dokonywanie (cyklicznie) badań przesiewowych pod kątem używa-

nia środków odurzających. 

2. Działania interwencyjne: 

1) powiadom wychowawcę klasy. 

2) jeżeli podejrzewasz zagrożenie życia lub zdrowia – wezwij pogotowie 

ratunkowe (999) – pamiętaj, że większość środków odurzających 

(w tym alkohol) powoduje zagrożenie dla życia. 

3) jeżeli zachowania ucznia niosą ze sobą zagrożenia dla niego i innych 

lub daje on powód do zgorszenia – patrz wskazówki poniżej oraz: 

a) wezwij rodziców/opiekunów prawnych do odebrania ucznia ze 

szkoły. 

b) wezwij Policję (997) lub Straż Miejską (061-426-04-82), gdy rodzice 

odmawiają przyjazdu, nie są w stanie przyjechać lub uczeń 

ukończył 17 lat. 

4) odizoluj ucznia od reszty klasy, uczniów, dbając jednak, aby nie po-

został sam i nie miał dostępu do niebezpiecznych przedmiotów. 

5) wezwij lekarza dla stwierdzenia stanu nietrzeźwości (jeśli wcześniej nie 

wezwano pogotowia. 

6) jeżeli incydent dotyczy spożywania alkoholu na terenie szkoły – sta-

nowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy 

o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży 

w kompetencji tej instytucji. 

3. Działania naprawcze: 

1) poinformuj rodziców ucznia o zdarzeniu. 

2) skorzystaj z konsultacji pedagoga szkolnego / psychologa lub specja-

listów z PPP – omówcie problem i skonstruujcie strategię dalszego 

działania (interwencji i rozwiązania problemu. wspólnie. 

3) wesprzyj rodziców, poinformuj, na co powinni zwracać baczną uwa-

gę, nakłaniając jednocześnie do korzystania z pomocy wyspecjali-

zowanych placówek (SPZOZ Oddział uzależnień). 

4) jeżeli incydenty będą się powtarzać: zawiadom sąd rodzinny lub po-

licję. 

5) pilnie podejmij temat używania środków odurzających na godzinie 

z wychowawcą. 

 

IX. 

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY CHCE OKALECZYĆ SIEBIE LUB INNYCH 

 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

120 
 

1. Bądź dyrektywny. Jeśli czas na to pozwala, poinformuj dokładnie, co 

dziecko ma robić z rękami, nogami, itp. np. jeśli właśnie chce kogoś ude-

rzyć, powiedz: „opuść ręce”. Jeśli chce rzucić krzesłem, należy powie-

dzieć: „postaw krzesło”. Jeżeli chce kopać: „trzymaj stopy na podłodze”. 

2. Należy unikać pouczania go, czego nie ma robić, np. nie mówić „nie 

bij”. Zamiast tego należy udzielić wskazówek, co ma robić. 

3. Należy unikać niejasnych sformułowań typu: „uspokój się”, a używać 

precyzyjnych wyrażeń, takich jak: „trzymaj ręce w bezruchu”. 

4. Jeśli wskazówki werbalne są ignorowane i dziecko w dalszym ciągu za-

chowuje się agresywnie, próbuje ugodzić innych czy niszczy mienie, na-

leży uniemożliwić mu to, używając siły fizycznej. Może zaistnieć potrzeba 

przejścia do bezpośredniego użycia siły fizycznej w sytuacji, gdy brak jest 

czasu na wskazówki słowne. 

5. Jeśli jest to możliwe, należy używać takich technik, jak blokowanie, w ce-

lu uniemożliwienia dosięgnięcia innych, czy okaleczenia siebie. 

6. Aby nie dopuścić do okaleczenia, należy, jeśli to możliwe unieruchomić 

dziecku ręce i nogi. Jedyne, co powinno się mówić w takiej sytuacji, to: 

„trzymaj ręce w bezruchu, puszczę cię wtedy, gdy twoje ręce będą nie-

ruchome”. Nie powinno się mówić nic więcej do czasu, gdy dziecko za-

panuje nad swoimi kończynami. 

7. Gdy zaczyna postępować zgodnie ze wskazówkami, należy stopniowo 

redukować siłę fizyczną. Jeśli ponownie stanie się gwałtowne, znowu 

powinno być wprowadzone zabezpieczenie fizyczne. 

8. Użycie siły fizycznej powinno być stosowane tylko w przypadku zagraża-

jącym zniszczeniem czy okaleczeniem i usunięte, gdy tylko sytuacja zo-

stanie uznana za bezpieczną. 

9. Jeśli zajdzie taka okoliczność, należy wezwać pomoc. Powinno się to 

zrobić w spokojny sposób, nie okazując emocji. 

10. Nie dyskutować o zaistniałej sytuacji w obecności dzieci. 

11. Posługiwanie się siłą fizyczną nie powinno być stosowane w przypad-

kach, które nie są niebezpieczne czy destrukcyjne, jak gwałtowne poru-

szenie się czy skakanie, itp. 

12. Opiekunowie, aby posługiwać się siłą fizyczną, powinni być przeszkoleni 

przez specjalistę w tej dziedzinie, muszą być kompetentni. 

13. Ważne jest uświadomienie dziecku, że zachowanie agresywne nie opła-

ca się. Osiąga się to przez unikanie bezpośredniego ustosunkowywania 

się do agresywnego zachowania. Nie ma dyskusji, pogróżek, ekscytacji 

(pozytywnego wzmacniania), podobnie też, nie prosi się o przepraszanie 

czy rekompensowanie szkód, gdyż każda z odpowiedzi mogłaby stać się 

nagrodą za agresywne zachowanie się. 
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X. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO W SYTUACJI UJAWNIE-

NIA UCZNIA ZAGROŻONEGO DEMORALIZACJĄ 

 

1. Procedura ta dotyczy przypadku, gdy uczeń, który nie ukończył 18 lat 

używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan od-

urzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące 

o demoralizacji (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnianie 

czynu zabronionego, systematycznego uchylania się od obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności 

grup przestępczych). Pedagog szkolny powinien podjąć następujące 

czynności: 

1) poinformować o zaistniałym fakcie dyrekcję szkoły. 

2) pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców, prawnych opiekunów 

ucznia i informuje ich o problemach wynikających z zachowania 

dziecka. 

3) w obecności ucznia i rodziców pedagog szkolny przeprowadza roz-

mowę wychowawczą, zobowiązuje ucznia do poprawnego zacho-

wania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

4) w przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców do współpra-

cy ze szkołą na rzecz ich dziecka i brakiem poprawy w zachowaniu 

ucznia, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzin-

ny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

 

XI. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA TERENIE SZKOŁY 

UCZNIA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU 

 

1. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawić go samego. 

2. W przypadku, gdy swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagro-

żenie dla swojego życia lub zdrowia innych osób, należy wezwać lekarza 

w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej. 

3. Powiadomić telefonicznie rodziców i zobligować ich do odebrania 

dziecka ze szkoły. 

4. Ustalić źródło pochodzenia alkoholu. 

5. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem. 
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6. Powiadomić policję w przypadku, gdy stan zdrowia, zachowanie nielet-

niego i zaistniała sytuacja dają powody do interwencji policji. 

7. Policjanci mogą dokonać badania stanu trzeźwości nieletniego. 

8. Policja może przewieźć nieletniego do izby wytrzeźwień lub w przypadku 

jej braku, do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O fak-

cie umieszczenia zawiadamia się rodziców. 

9. W porozumieniu z policjantem – specjalistą ds. nieletnich uzgodnić spo-

sób załatwienia sprawy. 

 

XII. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA TERENIE SZKOŁY 

UCZNIA, KTÓREGO ZACHOWANIE WSKAZUJE NA UŻYCIE ŚRODKA ODURZAJĄ-

CEGO 

 

1. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawić go samego. 

2. Zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarską. 

3. Powiadomić rodziców i zobligować ich do niezwłocznego odebrania 

dziecka ze szkoły. 

4. Zawiadomić policję w przypadku niemożności kontaktu z rodzicami lub 

ze względu na zachowanie i stan zdrowia ucznia. 

5. Z zachowaniem bezpieczeństwa zabezpieczyć ewentualne komponen-

ty, narzędzia i miejsce zdarzenia. 

6. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem. 

7. W porozumieniu z policjantem – specjalistą ds. nieletnich ustalić sposób 

załatwienia sprawy. 

8. W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się sprzeda-

żą środków narkotycznych należy niezwłocznie powiadomić o tym poli-

cję, bez nagłaśniania tego w środowisku szkolnym. 

9. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 

29.07.2005 roku w Polsce karalne jest: 

1) posiadanie każdej ilości środka odurzającego lub substancji psycho-

tropowej. 

2) wprowadzanie do obrotu. 

3) wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

10. W przypadku stwierdzenia, że pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa jest 

uczeń szkoły przebywający na jej terenie, a sprawcą zdarzenia jest oso-

ba dorosła, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić policję oraz 

opiekunów prawnych. 

 

XIII. 
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PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI 

 

Definicja 

Poprzez zakłócanie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów 

uniemożliwiające normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowaw-

czych (wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników, nauczyciela, gło-

śne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela). 

1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala 

nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczące-

go samorządu klasowego z informacją do pedagoga szkolnego, a w 

przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobo-

wiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji o zaistniałej 

sytuacji. 

2. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji z pracownika 

niepedagogicznego obsługującego dane piętro. Pracownik ten zobo-

wiązany jest do udzielenia nauczycielowi pomocy. 

3. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez 

nauczyciela i ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczno-

ści do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia, np. do 

gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych przypadkach do gabinetu 

dyrektora. 

4. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konse-

kwencje zachowania w zależności od popełnionego wykroczenia. 

5. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole – 

na wniosek pedagoga wychowawca powiadamia rodziców ucznia 

o jego zachowaniu. 

6. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dy-

rektora szkoły i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do 

szkoły. 

7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych 

procedurach – postępować należy według tych procedur. 

8. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowaw-

com, których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie). 

 

XIV. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ZAISTNIENIU WYPADKU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Jeżeli zdarzy się wypadek uczniowski każdy pracownik szkoły, który po-

wziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu 
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opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w 

miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

1) pracownik doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego 

(pielęgniarki szkolnej), zawiadamiając zaraz potem dyrektora (wice-

dyrektora).  

2) jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad 

swoją klasą kolegę uczącego w najbliższej Sali. 

3) jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, przekazuje się poszkodowanego 

dyrektorowi (wicedyrektorowi), który już bierze dalszą odpowiedzial-

ność za udzielenie pomocy. 

4) jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną po-

mieszczenia lub urządzeń – miejsce wypadku należy pozostawić nie-

naruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu. 

5) jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (baliki, dysko-

teki itp.) – gdy nie ma dyrektora (wicedyrektora szkoły) – nauczyciel 

decyduje sam o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku 

wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz telefonicznie dyrektora, następnie 

zawiadamia rodziców. 

6) jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki (biwaku. – wszystkie 

stosowne decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie. 

2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego. 

2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3) społecznego inspektora pracy. 

4) organ prowadzący szkołę. 

5) radę rodziców. 

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocz-

nie prokuratora i kuratora oświaty. 

4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się nie-

zwłocznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

5. Zawiadomień, o których mowa w ust. 2 – 4, dokonuje dyrektor lub upo-

ważniony przez niego pracownik szkoły. 

 

XV. 

PROCEDURA REAGOWANIA NA ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE NADUŻYWANIA IN-

TERNETU 

 

1. W przypadku ujawnienia uzależnienia ucznia od Internetu należy:  

1) przeprowadzić rozmowę z uczniem w obecności pedagoga, psycho-

loga wychowawcy klasy, rodzica. 
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2) zebrać w formie pisemnej informacje na temat nadużywania Interne-

tu, częstotliwości korzystania z komputera do celów innych niż szkol-

ne.  

3) poinformować rodziców o ustaleniach.  

4) zapewnić uczniowi wsparcie psychologiczne na terenie szkoły lub 

skierować na badania w placówce specjalistycznej.  

5) wskazać rodzicom lub prawnym opiekunom możliwości dalszych 

działań w celu uzyskania bezpośredniej pomocy specjalistycznej.  

2. Po wykorzystaniu wszelkich możliwych sposobów interwencji przez szkołę 

podjąć interwencję prawną. Powiadomić Sąd Rodzinny.  

3. Zgromadzoną dokumentację należy przekazać podmiotom wyjaśniają-

cym sprawę: pedagogowi, dyrektorowi szkoły, policji, sądowi. 

 

XVI. 

PROCEDURA REAGOWANIA WOBEC SPRAWCY I OFIARY CYBERPRZEMOCY 

 

1. W przypadku ujawnienia w szkole przypadku cyberprzemocy należy : 

1) ustalić okoliczności zdarzenia (zebrać dowody ustalić sposób rozpo-

wszechniania, ustalić sprawcę i ofiarę oraz świadków zdarzenia).  

2) zabezpieczyć dowody. 

3) powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego. 

4) przeprowadzić analizę zdarzenia w obecności wychowawcy, peda-

goga, rodzica i dyrektora szkoły. 

5) w przypadku trudności z ustaleniem sprawcy przerwać akt cyber-

przemocy poprzez zawiadomienie administratora serwisu w celu usu-

nięcia materiałów; powiadomić policję i sąd rodzinny. 

6) w przypadku ustalenia, że sprawcą jest uczeń szkoły niezwłocznie 

powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych, policję oraz sąd ro-

dzinny.  

a) powiadomić rodziców o dalszym postępowaniu i konsekwen-

cjach wobec dziecka  

b) zobowiązać ucznia do zaprzestania takiego postępowania i usu-

nięcia materiałów z sieci.  

c) w zależności od skali przestępstwa zawrzeć kontrakt z uczniem lub 

zastosować konsekwencje regulaminowe.  

d) zapewnić pomoc psychologiczną sprawcy i monitorować jego 

działania. 

2. W przypadku ustalenia ofiary cyberprzemocy należy udzielić jej nie-

zwłocznie wsparcia psychicznego oraz porady pedagoga szkolnego jak 

postępować w sytuacji zagrożenia:  
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1) zapewnić ucznia o konieczności ujawnienia sprawcy. 

2) utwierdzić w przekonaniu, że nikt nie ma prawa stosować jakiejkol-

wiek formy przemocy.  

3) przypomnieć uczniowi, że szkoła posiada procedury interwencyjne, 

które zapobiegają bezkarności sprawcy.  

4) zobligować, by uczeń nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie od-

powiadał na jego maile, telefony itp., ale jednocześnie nie kasował 

dowodów. 

5) zaproponować, by uczeń zmienił dane kontaktowe w komunikato-

rach, adresy e-mail, ewentualne nr tel.  

6) o wszystkich zdarzeniach informować rodziców, wychowawcę, pe-

dagoga, dyrektora  

7) sporządzić dokumentację z podjętych przez szkołę działań.  

8) powiadomić policję i sąd rodzinny.  

9) monitorować sytuację ofiary cyberprzemocy w celu ustalenia czy nie 

występują próby odwetu ze strony sprawcy.  

10) poinformować o problemie i sposobie jego rozwiązania rodziców 

ofiary. 

11) zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty.  

3. Nie dopuszcza się możliwości konfrontacji świadka przemocy ze sprawcą 

w celu zapewnienia mu pełnego bezpieczeństwa.  

4. Zabezpieczone dowody oraz dokumentację przebiegu podjętych dzia-

łań należy złożyć u dyrektora szkoły oraz przekazać odpowiednim orga-

nom (policji, sądowi).  

5. W przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych środków wychowaw-

czych, konsekwencji regulaminowych, spotkań z pedagogiem i stwier-

dzenia braku zastosowania się sprawcy do ustaleń dyrektor szkoły wnio-

skuje do sadu rodzinnego o podjęcie środków prawnych wynikających 

z ustawy o postępowaniu z nieletnimi. 

 

XVII. 

PROCEDURA KORZYSTANIA W SZKOLE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. 

 

1. Uczeń wchodzący na zajęcia edukacyjne wyłącza telefon komórkowy 

i pozostawia go w plecaku.  

2. Telefon może zostać użyty przez ucznia podczas zajęć tylko po uzyskaniu 

zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.  
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3. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego podczas przerw śródlek-

cyjnych zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem określającym 

szczegółowe zasady korzystania z aparatów telefonicznych. 

4. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elek-

tronicznych podczas wycieczek zgodnie z regulaminem wycieczki.  

5. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub 

innych urządzeń elektronicznych skutkuje: 

1) odebraniem telefonu i złożeniem go w „depozycie” (sejfie sekretaria-

tu). 

2) sporządzeniem notatki przez nauczyciela (imię i nazwisko ucznia, da-

ta zdarzenia, przyczyna odebrania aparatu, imię i nazwisko nauczy-

ciela, podpis). 

3) powiadomieniem rodziców i zobligowaniem ich do odbioru aparatu.  

4) powiadomieniem pedagoga szkolnego.  

6. Nagminne łamanie regulaminu używania telefonów komórkowych i in-

nych urządzeń elektronicznych skutkować będzie obniżeniem oceny z 

zachowania 

 

XVIII. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRYZYSU WYCHOWAWCZEGO 

 

1. Dyrektor powołuje zespół kryzysowy, który ocenia emocjonalne, po-

znawcze, behawioralne aspekty reakcji kryzysowych, ustala zasady kon-

taktowania się z osobami czy grupami zaangażowanymi w kryzys, w tym: 

strategię kontaktowania się z mediami 

2. Dyrektor wybiera osobę do kontaktowania się z mediami. 

3. Zespół identyfikuje główne problemy. 

4. Dyrektor organizuje posiedzenia rady pedagogicznej i dba o rzetelne jej 

protokołowanie. 

5. Zespół wyraźnie i jasno nazywa rzecz po imieniu: mówi o agresji, przemo-

cy, znęcaniu się, dręczeniu, wyzywaniu, molestowaniu seksualnym, kłam-

stwach (a nie ogólnie o „złym zachowaniu”, „haniebnym postępku”, 

„nieodpowiednim zachowaniu”) oraz wskazuje konkretne zasady, reguły 

i prawa, które zostały naruszone bądź złamane. 

6. Zespół wskazuje konsekwencje, jakie kryzys przynosi wszystkim grupom 

społeczności szkolnej (nie tylko uczniom). 

7. Zespół, który wyrządziły szkody zobowiązany jest do ich naprawienia. 

8. Zespół ustala z radą pedagogiczną sposoby pracy nad metodami za-

pobiegania w przyszłości takim sytuacjom, w których problemy wycho-

wawcze, sytuacje trudne, osiągną rozmiary kryzysu. 
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9. Dyrektor/wicedyrektor jest zawsze gotowy na otwartą rozmowę z nau-

czycielami o problemach zgłaszanych przez uczniów. 

 

XIX. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZA-

CHOWANIA UCZNIA 

 

1. Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania 

go, używając perswazji słownej. 

2. Powiadamia wychowawcę ucznia o zdarzeniu. 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczy-

ciela — świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, 

ocena zdarzenia, wyciągnięcie wniosków) 

4. Wychowawca sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, 

sprawca, poszkodowany), przechowuje ją w zeszycie wychowawcy. 

5. Wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. 

6. Wychowawca zgłasza sprawę do pedagoga szkolnego i dyrekto-

ra/wicedyrektora szkoły. 

7. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrekto-

rem/wicedyrektorem szkoły uzgadnia sankcje w stosunku do sprawcy 

zdarzenia w oparciu o statut szkoły. 

8 Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej infor-

macje na temat zastosowanych wobec ucznia konsekwencji. 

 

XX. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC AKTÓW WANDALIZMU NA TERENIE SZK0ŁY 

 

1. Zgłoszenie aktu wandalizmu do nauczyciela dyżurującego lub wycho-

wawcy. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora/wicedyrektor szkoły przez nau-

czyciela lub wychowawcę. 

3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia i szacuje straty. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców i pedagoga szkolnego. 

5. Wobec ucznia stosuje się sankcje zgodne ze statutem szkoły. 

6. W szczególnych przypadkach powiadamiana jest policja, decyduje dy-

rektor/wicedyrektor. 

7. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i prze-

chowywania jej w zeszycie wychowawcy. 
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XXI. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIA 

NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły nakazuje zaprzestanie palenia i konfisku-

je papierosy. 

2. Zawiadamia wychowawcę klasy. 

3. Wychowawca zawiadamia rodziców i pedagoga. 

4. Wobec ucznia palącego na terenie szkoły stosuje się kary zapisane 

w statucie szkoły. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i prze-

chowywania jej w zeszycie wychowawcy. 

 

XXII. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UŻYWAJĄCEGO WULGARYZMÓW 

WOBEC RÓWIEŚNIKÓW, AGRESJA SŁOWNA 

 

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem prowadzona bezpośrednio po zaistnia-

łym zdarzeniu i powiadomienie wychowawcy. 

2. W przypadku powtarzających się sytuacji — powiadomienie rodziców 

i pedagoga. 

3. Wychowawca i pedagog opracowują plan pracy z uczniem — kontrakt. 

4. Wobec ucznia, który nie przestrzega zasad kontraktu stosuje się system 

kar zawartych w statucie szkoły. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i prze-

chowywania jej w zeszycie wychowawcy. 

 

XXIII. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI BÓJKI MIĘDZY UCZNIAMI NA TERENIE 

SZKOŁY 

 

1. Nauczyciel obecny przy zajściu wydaje nakaz natychmiastowego za-

przestania bójki, w razie potrzeby rozdziela uczniów przy pomocy innego 

nauczyciela lub pracownika szkoły. 

2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, 

nauczyciel w pierwszej kolejności powiadamia dyrektora szkoły i pielę-

gniarkę, pielęgniarka powiadamia pogotowie ratunkowe. 

3. Nauczyciel powiadamia wychowawcę i pedagoga, wychowawca ro-

dziców ucznia poszkodowanego. 
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4. W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel za-

wiadamia wychowawcę i pedagoga, którzy przeprowadzają rozmowę 

z uczestnikami bójki. 

5. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację dyrekto-

rowi/wicedyrektorowi szkoły, sporządzana jest notatka ze zdarzenia. 

6. Pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę 

nad uczniem, w szczególnych wypadkach Policję lub Sąd Rodzinny. 

7. Wychowawca zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów. 

8. Wobec uczestników zajścia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

9. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i prze-

chowywania jej w zeszycie wychowawcy. 

 

XXIV. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi, wychowawcy, 

pedagogowi, dyrektorowi lub pracownikowi szkoły. 

2. Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży: 

1) przypadku kradzieży przedmiotów o znikomej wartości sytuacja wyja-

śniana jest między poszkodowanym a wychowawcą. 

2) w przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu infor-

mowany jest dyrektor/wicedyrektor szkoły i pedagog. 

3. W każdym przypadku kradzieży wychowawca informuje rodziców obu 

stron zajścia oraz pedagoga. 

4. Wychowawca lub pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten 

sprawuje opiekę nad uczniem. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i prze-

chowywania jej w zeszycie wychowawcy. 

6. W szczególnych przypadkach (decyduje pedagog lub dyrek-

tor/wicedyrektor) powiadamiana jest Policja lub Sąd Rodzinny. 

7. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

 

XXV. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA, WY-

WIERANIA PRESJI NA TERENIE SZKOŁY ORAZ INNYCH RODZAJÓW PRZEMOCY 

PSYCHICZNEJ 

 

1. Zgłoszenie zajścia do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy. 

2. Wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora/wicedyrektora szkoły, 

pedagoga i rodziców uczniów obu stron zajścia. 
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3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia, w obecności pedagoga, 

a następnie dyrektora/wicedyrektora szkoły i rodziców. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców. 

5. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i prze-

chowywania jej w zeszycie wychowawcy. 

 

XXVI. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ATAKU UCZNIA W STOSUNKU DO 

NAUCZYCIELI (AGRESJA SŁOWNA. WULGARYZMY) 

 

1.  Poszkodowany nauczyciel powiadamia dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

2. Dyrektor wyjaśnia okoliczności zajścia, powiadamia wychowawcę. 

3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia i opracowanie planu pracy 

z uczniem, w porozumieniu z pedagogiem. 

4. W przypadku znieważenia nauczyciela, dyrektor powiadamia Policję. 

5. Wobec ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i prze-

chowywania jej w zeszycie wychowawcy. 

 

XXVII. 

PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA W SYTUACJI AGRESJI FIZYCZNEJ UCZNIA W STO-

SUNKU DO NAUCZYCIELI 

 

1. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor powiadamia Policję. 

3. Wychowawca wzywa rodziców w trybie natychmiastowym do szkoły. 

4. Wobec sprawcy stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i prze-

chowywania jej w zeszycie wychowawcy. 

 

XXVIII. 

PROCEDURĘ POSTPOWANIA W SYTUACJI PRZEMOCY FIZYCZNEJ POZASZKOLNEJ 

WZGLĘDEM UCZNIA. 

 

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zauważenia przez pracownika 

szkoły śladów przemocy fizycznej u ucznia, pracownik zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub w razie jego 

nieobecności pedagoga lub dyrekcję szkoty. 
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2. Ogólnych oględzin dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby wyznaczone 

przez dyrektora, sporządzając  odpowiednią notatkę: 

 Dnia ..................... na ciele dziecka ............................. stwierdzono krwawe 

wybroczyny w okolicach ..........................., zasinienia  w okolicach 

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

3. Wychowawca wraz z pedagogiem rozmawia z dzieckiem. 

4. Na pytanie co się stało dziecko (nie) odpowiada „...................................” 

(Pisze się, co mówi dziecko, ta notatka powinna znaleźć się w zeszycie 

wychowawcy) 

5. W zależności od stanu zdrowia dziecka należy zawiadomić rodziców, 

wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić policję. 

6. W zależności od zaistniałej sytuacji wychowawca, pedagog rozmawia 

z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Następnie osoby rozmawiają-

ce z uczniem sporządzają notatkę ze zdarzenia. 

7. W szczególnych przypadkach zawiadamiana jest Policja oraz Sąd Ro-

dzinny (wniosek o wgląd w sytuacją rodzinną). 

8. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i prze-

chowywania jej w zeszycie wychowawcy. 

 

INNE KRYZYSY W SZKOLE - WYBRANE ZDARZENIA 

 

XXIX. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU EWAKUACJI SZKOŁY 

 

1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na 

terenie ewakuowanego odcinka. 

3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożo-

nych. 

4. W dalszej kolejności ewakuuje się osoby poczynając od najwyższej kon-

dygnacji, ruch rozpoczynają osoby ograniczonych zdolnościach poru-

szania się, strumień ruchu zamykają osoby sprawne fizycznie. 

5. Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji 

i przebiegu ewakuacji. 

6. Pomieszczenia na parterze w szczególnych przypadkach mogą być 

opuszczane przez okna. 

7. Nauczyciel powinien uporządkować grupę w ten sposób, aby bezpo-

średnio za nim znajdowały się osoby najsłabsze fizycznie, grupę zamyka-

ją odpowiedzialni uczniowie, którzy mogą, w razie potrzeby, wesprzeć 

słabszych. 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

133 
 

8. Nie należy bez potrzeby otwierać okien i drzwi. 

9. Pomieszczenia opuszczane nie powinny być zamykane na klucz. 

10. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do spraw-

dzenia listy obecności. 

11. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy 

powiadomić służby ratownicze. 

 

XXX. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU W BUDYNKU SZKOŁY 

 

1. W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spo-

kój, ocenić sytuację i podjąć działania zgodnie z obowiązującymi pro-

cedurami. 

2. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy na-

tychmiast zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim 

otoczeniu strefy objętej pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub za-

dzwonić pod numer alarmowy 112. 

3. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez 

dzwonek szkolny (5 krótkich dzwonków). 

4. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego 

zastępcę. 

5. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu 

gaśniczego znajdującego się w budynku. 

 UWAGA! 

 Nie wolno gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować! 

 Nie gasi się wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych! 

6. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej, ewakuacja odbywa 

się zgodnie z procedurami 

7. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

8. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się polece-

niom kierującego akcją. 

9. Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu ga-

zu. 

10. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośred-

niego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybu-

chowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne doku-

menty, nośniki informacji itp. 

11. Nie należy otwierać - bez wyraźnej potrzeby - drzwi i okien do pomiesz-

czeń objętych pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się 
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ognia. 

12. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy za-

chować szczególną ostrożność. 

13. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to ko-

nieczne wchodząc trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymie-

niu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, blisko posadz-

ki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność. Aby nie stracić 

orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłonić np. 

wilgotną chustką. 

14. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich 

poleceń. 

15. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podję-

tych dotychczas działaniach. 

 

XXXI. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ 

 

1. Po otrzymaniu np. od rodziców lub z mediów informacji o podejrzeniu 

niebezpiecznej choroby zakaźnej u ucznia należy powiadomić o tym 

fakcie dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor potwierdza wiadomość u lekarza - jeśli to możliwe lub dyżurują-

cego inspektora sanitarnego 

3. Dyrektor ustala z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępo-

wania. 

4. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. 

5. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pra-

cowników szkoły i uczniów. 

6. Dyrektor przygotowuje informację dla uczniów i rodziców przy współpra-

cy SANEPID-u w Gnieźnie. 

7. Dyrektor organizuje (w razie potrzeby) spotkanie z rodzicami z lekarzem 

chorób zakaźnych lub pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gnieźnie. 

 

XXXII. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO 

 

I. CEL PROCEDURY: 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek wtar-

gnięcia do szkoły napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią.  
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II. PODSTAWY PRAWNE URUCHOMIENIA PROCEDURY:  

1. Uchwała  Rady  Ministrów   z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodo-

wego   Programu Antyterrorystycznego  na lata 2015–2019”;  

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych; 

3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;  

4. Zarządzenie dyrektora nr150 z dnia 12.06.2017 sprawie wprowadzenia 

niniejszej procedury;  

III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY: 

1. Procedura do zastosowania w przypadku stwierdzenia obecności na te-

renie szkoły napastnika z bronią lub niebezpiecznym narzędziem. 

2. Procedura dotyczy całości personelu szkoły oraz uczniów.  

IV.UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB REALIZUJĄCYCH KONIECZNE 

DZIAŁANIA:  

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi dzia-

łaniami odpowiadają kolejno: 

1. Dyrektor placówki – Arleta Wojdanowicz. 

2. W przypadku jego nieobecności wicedyrektor – Dariusz Januchowski. 

3. Osobą odpowiedzialną za koordynację ewakuacji osób niepełnospraw-

nych – Piotr Adamski, 

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

1. Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który 

strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. 

aktywny strzelec. 

1) jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz 

(zabarykaduj się). (szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić na-

pastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób). 

2) wycisz i uspokój uczniów. (wszelkie dźwięki wydostające się z sal lek-

cyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomiesz-

czenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę). 

3) zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy. 

(należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie rea-

gują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji)  

4) każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony. (niespodziewane sy-

gnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamknię-

tych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia). 

5) poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej 

sytuacji. (w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym 

jest natychmiastowe przekazanie informacji do sił bezpieczeństwa - 

policja). 
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6) zasłoń okno, zgaś światło. (należy zaciemnić salę aby utrudnić ob-

serwację osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby 

współpracujące z napastnikami, a znajdujące się  na zewnątrz obiek-

tu szkolnego). 

7) nie przemieszczaj się. (przemieszczanie się może powodować dźwięki 

lub cień, który może zostać zauważony przez napastników). 

8) bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.  (przebywanie w świetle 

drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników). 

9) zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze. (z reguły napastnicy strzela-

ją na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu 

penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz). 

10) jeżeli padną strzały, nie krzycz. (napastnicy oddając na ślepo strzały 

przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób 

i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma). 

11) nie otwieraj nikomu drzwi. (interweniujące oddziały policji w przypad-

ku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić 

osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować 

otwarcie drzwi). 

12) w przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij 

walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia. (w sytu-

acji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak naj-

większej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedy-

ną szansę na uratowanie życia). 

2. Bezpośredni kontakt z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli 

nad szkołą.   

1) wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika. (wszelkie próby oporu 

mogą być uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się 

śmiercią zakładników). 

2) na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.: telefon. 

(wszelkie próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią 

osoby oszukującej). 

3) poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia. (w takim 

przypadku ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zo-

stanie potraktowane jako próba oporu). 

4) nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego. (w takiej 

sytuacji patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i 

agresji)  

5) nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika. (odwracanie plecami 

może zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia tak-

że orientację w sytuacji). 
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6) nie zwracaj na siebie uwagi. (nie zwracanie na siebie uwagi może 

zwiększyć szansę na uratowanie życia w przypadku gdy zamachow-

cy zdecydują się  zabić kogoś dla przykładu). 

 7) nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny. (brak szacunku i 

agresja mogą zostać ukarane przez zamachowców). 

 8) nie oszukuj terrorysty. (oszustwo może zostać potraktowane jako brak 

szacunku czy agresji i zostać ukarane). 

 9) uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu. (zwracanie 

się do uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie co mo-

że spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców). 

10) poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami. (wiedza ta w kon-

sekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, któ-

rych zachowanie odstaje od reszty). 

11) pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów. 

(każda aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać 

potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana). 

12) zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty. (nigdy nie wiadomo kiedy ko-

lejny raz będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek). 

3. W przypadku działań antyterrorystycznych 

1) nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – 

możesz zostać uznany za terrorystę. (policja w trakcie operacji odbi-

jania zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników od ofiar). 

2) nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi. (pró-

ba pomocy siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby 

może zostać potraktowane jako akt agresji).  

3) połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na 

wysokości głowy.  (taka pozycja pozwala widzieć ewentualne nie-

bezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy 

wtopili się w szeregi zakładników). 

4) słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej 

działaniom. (postawa taka ułatwia działania policji a także identyfi-

kację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastni-

ków). 

5) nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących. (tarcie oczu tyl-

ko pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego). 

6) pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami. (wszelkie sa-

mowolne działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji 

i mogą utrudnić akcję ratunkową). 
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6) odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.  (policja zbiera kluczo-

we informacje mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia 

zakładników i identyfikacji zamachowców). 

7) bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terro-

rysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona. (w pierwszej 

fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie odróżnić 

zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać 

w tłum i uciec z miejsca ataku). 

8) po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszyb-

ciej, oddal się we wskazanym kierunku. (w przypadku interwencji sił 

bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak jak tego 

chcą siły interwencyjne). 

9) nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko 

wybuchu  lub pożaru. (najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, 

a dopiero później ratowanie dóbr materialnych). 

VI. SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI: 

1. Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę sił interwe-

niujących i zgodnie z ich wskazówkami.  

VII. SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 

1. „sygnał dźwiękowy przerywany” – azyl (barykadowanie się w pomiesz-

czeniach)  

VIII. TELEFONY ALARMOWE 

1. Policja   997. 

2. Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112. 

IX. SPOSÓB POWIADAMIANIA SŁUŻB:  

1. Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora 

danej służby podaj następujące informacje:  

1) rodzaj stwierdzonego zagrożenia. 

2) nazwę i adres szkoły. 

3) imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję. 

4) telefon kontaktowy. 

5) zrealizowane przedsięwzięcia. 

6) potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłosze-

nie. 

X. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZE SPE  

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają 

o zachowanie się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przy-

padku konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami.  

XI. ZARZĄDZANIE NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

139 
 

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, 

wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.  

XII.  OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW:  

1. Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania pro-

cedury. 

2. Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury. 

3. Znać sygnał uruchamiający procedurę. 

4. Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za urucho-

mienie procedury i koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych. 

5. Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury. 

6. Znać miejsce ewakuacji. 

7. Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia 

procedury. 

8. Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową. 

 

XXXIII. 

ZAGROŻENIE BOMBOWE 

 

I. CEL PROCEDURY: 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek podło-

żenia ładunku wybuchowego lub stwierdzenia podejrzanego pakunku 

w szkole.  

II. PODSTAWY PRAWNE URUCHOMIENIA PROCEDURY:  

1. Uchwała  Rady  Ministrów   z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodo-

wego   Programu Antyterrorystycznego  na lata 2015–2019”; 

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;   

3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;  

4. Zarządzenie dyrektora nr150 z dnia 12.06.2017 sprawie wprowadzenia 

niniejszej procedury; 

III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY: 

1. Procedura do zastosowania w przypadku stwierdzenia obecności podej-

rzanego pakunku lub otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wy-

buchowego. 

2. Procedura dotyczy całości personelu szkoły oraz uczniów. 

IV.UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB REALIZUJĄCYCH KONIECZNE 

DZIAŁANIA:  

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi dzia-

łaniami odpowiadają kolejno: 

1. Dyrektor placówki – Arleta Wojdanowicz. 

2. W przypadku jego nieobecności wicedyrektor – Dariusz Januchowski. 
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3. Osobą odpowiedzialną za koordynację ewakuacji osób niepełnospraw-

nych – Piotr Adamski. 

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA  

Podłożenie ładunku wybuchowego lub stwierdzenie podejrzanego pakunku. 

1. Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 

1) prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku 

wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów. (uzyska-

ne informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji 

sprawcy alarmu). 

2) zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje. 

(w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć 

problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji). 

3) poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowie-

dzialną za uruchomienie procedury. (osoba odpowiedzialna może 

zarządzić ewakuację całości personelu szkoły). 

4) po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego roz-

pocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji. (ewakuacja musi 

być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. 

Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentual-

nej eksplozji ładunku). 

5) nie używaj telefonu komórkowego. (eksplozja ładunku może zostać 

zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy). 

6) sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie 

należą do jej wyposażenia. (stwierdzenie obecności nieznanego 

przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcje policji i zminimalizować 

skutki ewentualnej eksplozji). 

7) bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzyso-

wą lub funkcjonariuszy służb. (w trakcie uruchomienia procedury nie-

zbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich pole-

ceń osoby kierującej sytuacja kryzysową). 

8) w miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę od-

powiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi. (szybkie spraw-

dzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji 

całości personelu szkoły). 

9) poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu. (in-

formacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowo-

duje blokowania dróg ewakuacyjnych). 

2. Stwierdzenie podejrzanego pakunku 
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1) odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku. (należy za-

łożyć, że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki 

taka ewentualność nie zostanie wykluczona). 

2) nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku. (w 

przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie 

próby manipulowania). 

3) okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego in-

nej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala). (okrycie pakunku 

w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć rozprze-

strzenianie się substancji). 

4) poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uru-

chomienie procedury. (osoba odpowiedzialna może zarządzić ewa-

kuację całości personelu szkoły). 

5) po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego roz-

pocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji. (ewakuacja musi 

być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. 

Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentual-

nej eksplozji ładunku). 

6) nie używaj telefonu komórkowego. (eksplozja ładunku może zostać 

zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy). 

7) bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzyso-

wą lub funkcjonariuszy służb. (w trakcie uruchomienia procedury nie-

zbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich pole-

ceń osoby kierującej sytuacja kryzysową). 

8) w miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę od-

powiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi. (szybkie spraw-

dzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji 

całości personelu szkoły). 

9) poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu. (in-

formacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowo-

duje blokowania dróg ewakuacyjnych). 

VI. SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:  

1. podczas zajęć 

1) sprawdź, czy wszyscy uczniowie są w klasie. 

2) ustaw uczniów w parach na trasie wyjścia do drzwi. 

3) osoby ze SPE poproś do przodu. 

4) przepuścić przed osobą niepełnosprawną ruchowo strumień ewa-

kuowanych. 

5) zabierz dziennik, listę dzieci z telefonami do rodziców/prawnych 

opiekunów. 
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6) wyprowadź uczniów drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miej-

sce ewakuacji. 

7) sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca. 

2. podczas przerwy 

1) zgromadź uczniów znajdujących się w rejonie twojego przebywania 

poprzez użycie sygnału – ręka podniesiona do góry i użycie gwizdka 

sportowego. 

2) pozostali nauczyciele ustawiają się w wyznaczonych rejonach szkoły 

zgodnie z wcześniej opracowanym planem i gromadzą uczniów. 

3) ustaw uczniów w parach i opuść zagrożony teren drogami ewakua-

cyjnymi, udając się na wyznaczone miejsce ewakuacji. 

4) w miejscu ewakuacji podziel uczniów na grupy szkoleniowe i sprawdź 

obecność wszystkich uczniów. 

VII. SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 

1. „Ciągły sygnał dźwiękowy” – inicjacja procedury. 

2. „Ładunek wybuchowy ewakuacja!!!” – inicjacja procedury w przypadku 

braku zasilania. 

3. „Ręka podniesiona do góry i sygnał gwizdkiem” – konieczność zgroma-

dzenia się wokół przekazującego sygnał i bezwzględne wykonywanie 

jego poleceń.  

VIII. TELEFONY ALARMOWE 

1. Policja   997 

2. Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112  

IX. SPOSÓB POWIADAMIANIA SŁUŻB:  

 Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora 

danej służby podaj następujące informacje:  

1) rodzaj stwierdzonego zagrożenia lub treść otrzymanej informacji 

2) nazwę i adres szkoły 

3) imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję 

4) telefon kontaktowy 

5) zrealizowane przedsięwzięcia 

6) potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłosze-

nie 

X. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZE SPE  

 Koordynator odpowiedzialny za osoby niepełnosprawne sprawdza 

zgodnie z listą identyfikacyjną, w miejscu ewakuacji, czy wszyscy ucznio-

wie ze SPE znajdują się w miejscu ewakuacji. 

XI. ZARZĄDZANIE NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor pla-

cówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.  
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XII.  OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW: 

1. Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania pro-

cedury. 

2. Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury. 

3. Znać sygnał uruchamiający procedurę. 

4. Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za urucho-

mienie procedury i koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych. 

5. Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury. 

6. Znać miejsce ewakuacji. 

7. Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia 

procedury. 

8. Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową. 

 

XXXIV. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIO-

LOGICZNEGO SZKOŁY 

 

I. CEL PROCEDURY: 

 Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek 

skażenia chemicznego i biologicznego szkoły. 

II. PODSTAWY PRAWNE URUCHOMIENIA PROCEDURY:  

1. Uchwała  Rady  Ministrów   z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodo-

wego   Programu Antyterrorystycznego  na lata 2015–2019”; 

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych; 

3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;  

4. Zarządzenie dyrektora nr150 z dnia 12.06.2017 w sprawie wprowadzenia 

niniejszej procedury; 

III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY: 

1. Procedura do zastosowania w przypadku skażenia substancją chemicz-

ną lub biologiczną terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. sub-

stancjami. 

2. Procedura dotyczy całości personelu szkoły oraz uczniów.  

IV.UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB REALIZUJĄCYCH KONIECZNE 

DZIAŁANIA:  

 Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi 

działaniami odpowiadają kolejno: 

1. Dyrektor placówki – Arleta Wojdanowicz. 

2. W przypadku jego nieobecności wicedyrektor – Dariusz Januchowski. 

3. Osobą odpowiedzialną za koordynację ewakuacji osób niepełnospraw-

nych – Piotr Adamski. 
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V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA  

1. Szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu substancją chemicz-

ną/biologiczną (np. telefon o zamiarze ataku) gdy nie nastąpiło skaże-

nie placówki:  

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, osoby 

przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły prze-

mieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru, 

2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby 

(policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny na-

cisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze po-

tencjalnego ataku), 

3) w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wenty-

lacyjne, wyłączyć klimatyzację, 

4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki 

(maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę ja-

dalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobu-

dzające krążenie, spirytus do zmywania skóry), 

5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na 

wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do 

wnętrza pomieszczeń (częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go 

wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji), 

6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac 

wymagających dużego wysiłku 

7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie wolno 

opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien 

i innych otworów wentylacyjnych, 

8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować 

zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi. 

2.  Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną a zagrożenie 

zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się: 

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać 

proszku, nie ścierać cieczy, 

2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem, 

3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do 

przeciągów, 

4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność 

podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób, 

5) powiadomić administratora (dyrektor, zastępca dyrektora, osoba 

upoważniona), 
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6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewa-

kuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz 

poprzecznie do kierunku wiatru (rejonów  ewakuacji powinno być kil-

ka, znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy 

kierunku wiatru z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego za-

grożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki a nie 

otwarta przestrzeń), 

7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie 

służby (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szcze-

gólny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charak-

terze potencjalnego zagrożenia), 

8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce 

wodą i mydłem; zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną 

substancją i włożyć do plastikowego worka, 

9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzy-

skania zgody odpowiednich służb (policja, straż pożarna, wyspecjali-

zowana jednostka zwalczania skażeń i zakażeń), 

10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć 

i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację, 

11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją al-

bo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji. 

12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki 

(maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę ja-

dalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobu-

dzające krążenie, spirytus do zmywania skóry), 

13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na 

wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do 

wnętrza pomieszczeń (częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go 

wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji), 

14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac 

wymagających dużego wysiłku 

15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować 

zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi. 

3.  Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną a zagrożenie 

zostało wykryte późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substan-

cję lub/i ogniska zachorowań: 

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać 

proszku, nie ścierać cieczy, 

2) powiadomić administratora (dyrektor, zastępca dyrektora, osoba 

upoważniona), 
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3) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem, 

4) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do 

przeciągów, 

5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność 

podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób, 

6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników 

znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem a przebywających 

na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły, 

7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby 

(policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny na-

cisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze po-

tencjalnego zagrożenia), 

8) w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wy-

łączyć klimatyzację a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi 

wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia przy-

gotowując się do ewentualnej kwarantanny, 

9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować 

zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi. 

VI. SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:  

Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę administratora 

i/lub odpowiednich służb oraz zgodnie z ich wskazówkami.  

VII. SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 

1. „Sygnał dźwiękowy przerywany” – ewakuacja. 

2. „Sygnał ciągły przez 30 sekund” – wejść i pozostać w budynku. 

VIII. TELEFONY ALARMOWE 

1. Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112. 

2. Policja   997. 

3. Straż pożarna 998. 

4. Pogotowie Ratunkowe 999. 

IX. SPOSÓB POWIADAMIANIA SŁUŻB:  

Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej 

służby podaj następujące informacje:  

1. Rodzaj stwierdzonego zagrożenia.  

2. Nazwę i adres szkoły. 

3. Imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję. 

4. Telefon kontaktowy. 

5. Zrealizowane przedsięwzięcia. 

6. Potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłoszenie. 

X. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZE SPE  



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

147 
 

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają 

o zachowanie się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przy-

padku konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami.  

XI. ZARZĄDZANIE NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, 

wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.  

XII.  OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW:  

1. Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania pro-

cedury. 

2. Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury. 

3. Znać sygnał uruchamiający procedurę. 

4. Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za urucho-

mienie procedury i koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych. 

5. Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury. 

6. Znać miejsce ewakuacji. 

7. Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia 

procedury. 

8. Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową. 

 

XXXV. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZABÓJSTWA/SAMOBÓJSTWA 

 

1. Natychmiast o zdarzeniu powiadomić dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

2. Dyrektor/wicedyrektor powiadamia Policję, pogotowie ratunkowe i prze-

łożonych. 

3. Pedagog powiadamia Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i organi-

zuje we współpracy pomoc psychologiczną uczniom i nauczycielom. 

4. Dyrektor/wicedyrektor zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu przyby-

cia policji. 

5. Nie należy udzielać informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomi 

się najbliższej rodziny. 

6. Dyrektor wyznacza osobę do jak najszybszego powiadomienia najbliższej 

rodziny o śmierci dziecka. Należy zrobić to twarzą w twarz, unikać telefo-

nu lub poczty. 

7. Dyrektor w miarę możliwości organizuje pomoc i wsparcie rodzinie zmar-

łego, w razie potrzeby należy powiadomić pogotowie ratunkowe. 

8. Dyrektor organizuje pracę szkoły w ten sposób, aby możliwy był proces 

interwencji kryzysowej - udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom, 

pomoc w odreagowaniu traumatycznych przeżyć. 
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9. W przypadku próby samobójczej stosuje się obowiązujące procedury. 

10. Należy stosować procedury kontaktowania się z mediami. 

 

 

XXXVI. 

PROCEDURA KONTAKTOWANIA SIĘ Z MEDIAMI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 

Sytuacja kryzysowa jest skrajnym odejściem od normy, jest sensacją, którą to 

media są bardzo zainteresowane. Nie można ich lekceważyć, bo mają duży 

zasięg i dużą wiarygodność. Image szkoły/placówki jest przez to poważnie 

zagrożone. 

1. Dyrektor sam kontaktuje się z mediami lub wyznacza osobę do kontaktu 

z mediami. 

2. Nikt, poza wskazana osobą, z członków rady pedagogicznej ani z pra-

cowników szkoły nie udziela wywiadów. 

3. Osoba kontaktująca się z mediami przygotowuje wypowiedzi, m.in. na 

następujące pytania: 

1) dlaczego doszło do sytuacji kryzysowej? 

2) jakie są lub mogą być jej skutki? 

3) kto jest odpowiedzialny, kto jest sprawcą? 

4) kto może na tym zyskać, a kto stracić? 

5) czy może dojść do zaostrzenia sytuacji? 

6) czy możliwe są reperkusje polityczne? 

7) czy kryzys jest fragmentem czegoś większego? 

4. Osoba kontaktująca się z mediami stosuje się do następujących wska-

zówek: 

Mów pierwszy o złych wiadomościach. 

1) bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które podajesz. 

2) bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencję. 

3) nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa, objętych 

tajemnicą. 

4) Analizuj dane. 

5) nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez. 

6) reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wyka-

zując ich fałsz lub głupotę. 

7) trzymaj nerwy na wodzy i nie licz na wyrozumiałość żądających wyja-

śnień lub oczekujących informacji. 

8) pokazuj, że dyrektor szkoły kontroluje sytuację i ma wizję wybrnięcia 

z niej. 

9) nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina. 
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10) zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, na-

wet gdyby były nieuniknione i najbardziej uzasadnione. 

Komunikując się z mediami pracownik szkoły ma do wyboru określone strate-

gie. Każda z nich posiada zalety i wady. Wybór strategii należy do dyrektora 

i osób wspierających. 

 

KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

STRATEGIE POSTĘPOWANIA 

OBRONA PRZEZ ATAK - zdecydowany sprzeciw wobec żądań i oskarżeń, 

twarde trzymanie się swojego stanowiska, zachowania konfrontacyjne, 

uderzenie z wyprzedzeniem 

ZALETY: 

• determinacja odstrasza na przyszłość, 

atak jednoczy, daje poczucie siły, eli-

minuje słabych we własnych szere-

gach 

WADY: 

• eksplozja napięcia, 

• utrudniony powrót do innych postaw, 

• nieuniknione ofiary, 

• wizerunek ze skazą „zabijaki”. 

DEPRECJACJA - zignorowanie sprawy, przedstawienie jej jako błahej, niewartej 

jakiejkolwiek dyskusji, komunikaty ograniczone do bardzo lakonicznych. 

ZALETY: 

• czas robi swoje, stępia oceny 

WADY: 

• możemy źle ocenić sytuację 

MILCZENIE - niekomentowanie i nieodpowiadanie na oskarżenia i żądania otocze-

nia, unikanie wszelkich okazji do konfrontacji 

ZALETY:  

• nie dajemy pożywki „wrogom” 

WADY:  

• można dać się sprowokować, mogą 

nam zarzucić pychę. 

SZUM INFORMACYJNY - gubienie sprawy kryzysowej w mnogości przeka-

zywanych opinii publicznej informacji, zarzucanie jej komunikatami, które 

tylko w niewielkim stopniu dotyczą istoty problemu. Przejawianie wysokiej 

aktywności, utrzymywanie w swoich rękach pełnej inicjatywy w reakcjach 

komunikacyjnych 

ZALETY: 

• nikt nie może zarzucić nam pychy i złej 

woli 

WADY: 

• możemy sami się pogubić i przekaże-

my sprzeczne komunikaty, 

• duża ilość materiałów stwarza możli-

wość różnorodnych interpretacji 

AWANTURA ZASTĘPCZA - wywoływanie lub wskazanie innego problemu, 

kryzysu, dzięki czemu uwaga opinii publicznej odwraca się od sytuacji kry-

zysowej związanej z organizacją 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I  W GNIEŹNIE  

Z DNIA 30.08.2022 R. 

150 
 

ZALETY: 

• jeżeli problem lub kryzys wymaga za-

jęcia się sprawą - to OK 

WADY: 

• interesowność, 

• ktoś może nas przejrzeć 

WSPÓŁPRACA- współdziałanie z wszystkimi uczestnikami sytuacji kryzyso-

wej w taki sposób, aby zminimalizować napięcia, konflikty oraz dążyć do 

wyjaśnienia wszystkiego, co tego wymaga, jednak przy zachowaniu wła-

snych wartości, standardów, priorytetów 

ZALETY: 

• budowanie dobrego kontaktu na 

przyszłość, 

WADY: 

• potrzebny jest czas, 

• dużo uwagi i cierpliwości 

NEGLIŻ - przyznanie się do winy, pełne i bezwarunkowe przyjęcie żądań, 

roszczeń, warunków, zadośćuczynienie poszkodowanym 

ZALETY: 

• można „obudzić” wobec nas pozy-

tywne uczucia, 

• kryzys dosyć szybko się kończy. 

WADY: 

• „odkrycie kart”, 

• potwierdzenie utraty reputacji, 

• długi czas musimy pracować nad od-

zyskaniem wizerunku, 

• często utrata pracy, stanowisk (ponie-

sienie konsekwencji formalnych) 

 

DZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 108.1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: 

uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

2. Statut został uchwalony dnia 30.08.2022r. 

3. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej 

szkoły. Jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom. 

4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, 

organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. 

5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały. 

6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są 

uregulowane odrębnymi przepisami. 

7. Statut obowiązuje od dnia 30.08.2022r. 

 

 

 

 Dyrektor szkoły 


