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Rozdział 1 

Przepisy definiujące 

 

§ 1 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 5 im. Seweryna Udzieli 

w Ropczycach; 

2) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny wchodzący 

w skład szkoły; 

3) oddziale – należy przez to rozumieć oddział wchodzący w skład szkoły; 

4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna 

Udzieli w Ropczycach; 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna 

Udzieli w Ropczycach; 

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach; 

7) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawo-

wej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach; 

8) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach; 

9) radzie rodziców – należy przez to rozumieć, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 

im. Seweryna Udzieli w Ropczycach; 

10) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. 

Seweryna Udzieli w Ropczycach oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, a także 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

11) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wy-

chowawczej powierzono jeden z oddziałów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna 

Udzieli w Ropczycach; 

12) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć samorząd gminy Ropczyce, 

13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty; 

14) poradni – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ropczy-

cach. 
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Rozdział 2 

Informacje ogólne 

 

§ 2 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek w Ropczycach przy ulicy Konarskiego 4. 

3. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Szkole nadano numer 5. 

5. Szkole nadano imię Seweryna Udzieli.  

6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Ropczyce z siedzibą w Ropczycach przy ulicy 

Krisego 1.  

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświa-

ty w Rzeszowie. 

 

§ 3 

 

1. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat.  

2. Nauka odbywa się w języku polskim. 

3. Nauka jest obowiązkowa i bezpłatna w zakresie określonym w ramowym planie naucza-

nia. 

4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

5. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

 

§ 4 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 

 



 5 

Rozdział 3 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 5 

 

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

wychowawczo-profilaktycznego, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa  

ukończenia szkoły podstawowej; 

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych 

w programie wychowawczo-profilaktycznym; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości; 

4) kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska; 

5) zapewnia bezpieczne warunki nauki dla ucznia oraz pracy dla nauczycieli i pracowni-

ków administracyjno-obsługowych; 

6) kształtuje postawy i nawyki prowadzące do zdrowego stylu życia; 

7) umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i dąży do ich wszechstronnego rozwoju; 

8) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom i rodzicom na zasadach okre-

ślonych w odrębnych przepisach; 

9) zapewnia stałą bądź doraźną pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnych 

warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miarę posiadanych środków fi-

nansowych; 

10) dąży do prowadzenia atrakcyjnego, nowatorskiego i skutecznego procesu nauczania; 

11) dąży do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów; 

12) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi; 

13) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i reli-

gijnej; 

14) dba o rozwijanie samorządności oraz inicjatyw uczniów. 

2. Dla zrealizowania celów opisanych w ust. 1 szkoła dąży do rozwijania współpracy 

z rodzicami uczniów, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym, organem nadzo-

ru pedagogicznego, organizacjami społecznymi oraz instytucjami wspierającymi oświatę. 

 

§ 6 

 

1. Szkoła udziela uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom, nauczycielom  pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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2. Szkoła zatrudnia pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę oraz innych na-

uczycieli specjalistów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z 

potrzebami uczniów i rodziców/prawnych opiekunów. 

3. W szkole działa zespół nauczycieli do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do 

którego najważniejszych zadań należy: 

1) stałe monitorowanie potrzeb uczniów i rodziców/prawnych opiekunów w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) wykonywanie okresowych analiz i raportów oraz sporządzanie innej dokumentacji 

przewidzianej w odrębnych przepisach; 

3) występowanie do rady pedagogicznej, rady rodziców i do dyrektora z wnioskami 

w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub z propozycjami 

zmian w organizacji tej pomocy. 

4. W skład zespołu nauczycieli do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą: 

pedagog pełniący funkcję przewodniczącego, pedagog specjalny, psycholog, nauczyciele 

specjaliści oraz osoby posiadające uprawnienia do edukacji uczniów niepełnosprawnych, 

a także wychowawcy klas. 

5. W zebraniach zespołu może brać udział dyrektor szkoły oraz zaproszeni przez przewodni-

czącego pracownicy poradni i rodzice/prawni opiekunowie uczniów. 

6. Szkoła dba o stworzenie właściwych warunków organizacyjnych i bazowych dla dzieci 

mających szczególne potrzeby edukacyjne ze względu na stan zdrowia, w tym niepełno-

sprawność. 

7. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych przez: 

1) organizowanie zajęć pozalekcyjnych; 

2) organizowanie konkursów oraz imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych; 

3) zapewnienie właściwych form edukacji dla uczniów szczególnie uzdolnionych, np. 

wypełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualny tok nauki; 

4) umożliwianie uczniom udziału w konkursach, akcjach i zawodach różnego szczebla; 

5) funkcjonowanie organizacji uczniowskich, np. szkolnego koła PTTK; 

6) umożliwienie redagowania gazetki szkolnej i strony internetowej; 

7) pomoc materialną i organizację inicjatyw, których celem jest rozwijanie uzdolnień i 

wszechstronny rozwój. 

8. Szkoła propaguje kulturę ludową poprzez: 

1) wspieranie funkcjonowania szkolnej izby regionalnej; 

2) propagowanie wiedzy o patronie szkoły – Sewerynie Udzieli; 

3) organizowanie imprez, uroczystości i konkursów o tematyce związanej z kulturą lu-

dową; 

4) współpracę z instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą kulturą ludową. 
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§ 7 

 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej poprzez: 

1) propagowanie wiedzy związanej z historią Polski i innych krajów, których obywate-

lami są uczniowie szkoły; 

2) organizowanie uroczystości związanych z obchodami świąt narodowych i rocznic 

ważnych wydarzeń historycznych; 

3) organizowanie konkursów historycznych. 

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości etnicznej i językowej 

poprzez: 

1) nauczanie języka ojczystego uczniów należących do mniejszości narodowych i grup 

etnicznych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) nauczanie historii krajów uczniów należących do mniejszości narodowych zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

3) organizowanie imprez, uroczystości, konkursów związanych z kulturą krajów uczniów 

należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych. 

3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej przez prowa-

dzenie lekcji religii zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 4 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 8 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. W szkole może zostać utworzona rada szkoły, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 9 

 

1. Do kompetencji dyrektora szkoły należy: 

1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;  
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2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców 

zgodnie z odrębnymi przepisami;  

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stano-

wiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zgodnie z odręb-

nymi przepisami; 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczy-

cielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i innych orga-

nizacji zgodnie z odrębnymi przepisami; 

9) organizowanie kształcenia specjalnego uczniów zgodnie z zaleceniami wynikającymi 

z orzeczeń; 

10) współpraca z pielęgniarką lub higienistką szkolną, lekarzem, stomatologiem, sprawu-

jącymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

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

i pracowników niebędących nauczycielami i jest zobowiązany do tworzenia atmosfery 

życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich pracowników w celu podnoszenia 

jakości pracy szkoły. 

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pra-

cownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nau-

czycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

rodziców i samorządem uczniowskim. 

5. Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły. 

 

§ 10 

 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań  dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 



 9 

4. Rada pedagogiczna uchwala zgodny ze statutem regulamin swej działalności, który jest 

odrębnym dokumentem.  

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian oraz uchwala statut 

lub jego zmiany. 

6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane  przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb.  

8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę  albo co najmniej 

jednej trzeciej członków rady pedagogicznej. 

9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania  zgodnie z regulaminem rady. 

10. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz  

informacje o działalności szkoły. 

 

§ 11 

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów, innowacji pedagogicznych w szko-

le, po zaopiniowaniu projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6) uzgadnianie z radą rodziców treści programu wychowawczo-profilaktycznego; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawo-

wanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień; 

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

mach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 
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5) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanych programów nauczania, zestawu 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

6) propozycję dyrektora dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych. 

 

§ 12 

 

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 13 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Podczas nieobecności dyrektora szkoły wicedyrektor przejmuje uprawnienia w zakresie 

kierowania szkołą, w szczególności:  

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych; 

2) podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora, używając własnej imiennej pieczęci; 

3) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, 

związkami zawodowymi, organami szkoły oraz innymi instytucjami; 

4) zapewnia uczniom i pracownikom szkoły bezpieczne warunki pobytu i pracy w szkole; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

6) zarządza pracownikami administracyjnymi i obsługi.  

3. Do najważniejszych obowiązków wicedyrektora szkoły należy: 

1) wykonywanie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym w zakresie uzgod-

nionym z dyrektorem szkoły; 

2) wnioskowanie do dyrektora szkoły o przyznawanie nagród i odznaczeń dla nauczycieli 

i pracowników obsługi; 

3) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli; 

4) wnioskowanie w sprawie wymierzenia kar dla nauczycieli, pracowników administracji 

i obsługi; 

5) przygotowywanie planu dyżurów pełnionych przez nauczycieli przed zajęciami 

i  w  trakcie przerw; 

6) czuwanie nad prawidłowym pełnieniem dyżurów przez nauczycieli; 

7) kontrolowanie jakości wypełniania dokumentacji nauczania w zakresie uzgodnionym 

z dyrektorem szkoły; 

8) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyk studenckich odbywających się w szkole, 

czuwanie nad prawidłowym działaniem organizacji szkolnych i zajęć pozalekcyjnych 

dla uczniów; 
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9) czuwanie nad prawidłową realizacją przez nauczycieli zadań wychowawczych i opie-

kuńczych; 

10) czuwanie nad prawidłową działalnością biblioteki, świetlicy i stołówki; 

11) dbanie o utrzymanie ładu i porządku w budynku oraz przestrzeganie regulaminu pracy; 

12) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz pracowników administracji 

i obsługi;  

13) uczestniczenie w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych; 

14) uczestniczenie w planowaniu i organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

15) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły. 

4. Wicedyrektor odpowiada przed dyrektorem szkoły za prawidłowe wykonanie zadań opi-

sanych w pkt 2 i pkt 3 oraz materialnie za powierzone mienie. 

 

§ 14 

 

1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.  

2. Rada pedagogiczna w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków wybiera dwóch swoich przedstawicieli do udziału w komi-

sji konkursowej powoływanej do wyboru dyrektora szkoły.  

3. Kandydatów na członków komisji mają prawo zgłaszać członkowie rady pedagogicznej. 

Wybór do komisji konkursowej może się odbyć po wyrażeniu zgody przez kandydatów.  

4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane w trybie jawnym zwykłą większością gło-

sów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

5. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w  sprawach związanych z osobami peł-

niącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kan-

dydatów na takie stanowisko. 

6. Obrady rady pedagogicznej są protokołowane. 

7. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej, w szczególności w sto-

sunku do poruszanych w czasie posiedzeń rady pedagogicznej spraw, które mogą naru-

szyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców/prawnych opiekunów, a także nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

 

§ 15 

 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców/prawnych opie-

kunów uczniów. 

2. W skład rady rodziców i jej organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice/prawni opieku-

nowie uczniów szkoły, a w skład rady oddziałowej – wyłącznie rodzice/prawni opieku-

nowie uczniów danego oddziału.  
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3. W skład rady rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu każdej rady oddziałowej 

wybranej w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców danego oddziału. 

4. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic/prawny 

opiekun. 

5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

6. Zebrania rady rodziców są protokołowane. 

 

§ 16 

 

Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu nadzorującego szkołę z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw szkoły; 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły;  

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-

chowania w szkole; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora; 

5) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej szkoły oraz 

ustalenie w regulaminie rady rodziców zasad wydatkowania tych funduszy; 

6) występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły; 

7) wybór dwóch przedstawicieli rodziców/prawnych opiekunów do komisji konkursowej 

powoływanej w celu wyboru dyrektora szkoły; 

8) wydawanie opinii na temat dorobku zawodowego nauczycieli, na zasadach i w termi-

nach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 17 

 

Wybory do rady rodziców odbywają się w każdym roku szkolnym, na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach oraz w regulaminie rady rodziców. 

 

§ 18 

 

1. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, rada rodziców ma pra-

wo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 

2. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna. 
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§ 19 

 

1. Rada rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach; ul. Konarskiego 4; 39-100 

Ropczyce; tel. 17 221 82 09. 

2. Siedzibą rady rodziców jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli 

w Ropczycach przy ul. Konarskiego 4. 

3. Środki finansowe zgromadzone przez radę rodziców są przechowywane na koncie 

bankowym rady rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli 

w Ropczycach. 

 

§ 20 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 

§ 21 

 

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami edukacyjnymi; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propor-

cji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozryw-

kowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozu-

mieniu z dyrektorem; 

6) prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpie-

czeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

7) prawo wyboru nauczyciela/li pełniącego/ych rolę opiekuna/ów samorządu. 
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§ 22 

 

1. Samorząd pod kierunkiem opiekuna opracowuje zgodny ze statutem regulamin swojej 

działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

2. Regulamin określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy oraz zasady przeprowadzania wybo-

rów do organów samorządu. 

3. Samorząd może się zwracać do dyrektora i rady rodziców o dofinansowanie imprez kultu-

ralno-rozrywkowych, zawodów sportowych, konkursów, wycieczek oraz innych wydat-

ków związanych z jego działalnością. 

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolonta-

riatu.  

5. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań 

w szkole) określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

6. Samorząd może prowadzić kronikę swojej działalności.  

7. Zebrania samorządu są protokołowane. 

 

§ 23 

 

1. Dyrektor szkoły koordynuje działalność wszystkich organów, a kierownictwa tych orga-

nów mogą zapraszać się wzajemnie w celu wymiany informacji i współdziałania. 

2. Wszystkie organy działają zgodnie ze swoimi regulaminami. 

3. W przypadku nierespektowania uprawnień zawartych w regulaminach przez inne organy 

przysługuje prawo do odwołania do dyrektora szkoły z żądaniem wyczerpującej odpowie-

dzi na złożone zażalenie. Dyrektor podejmuje mediacje oraz udziela odpowiedzi stronie, 

która złożyła odwołanie. W razie braku pozytywnych efektów mediacji dla wszystkich 

stron w terminie do 14 dni od wpłynięcia odwołania przysługuje prawo zwrócenia się 

o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 24 

 

W szkole mogą działać wolontariat, organizacje społeczne i stowarzyszenia po uzyskaniu 

zgody dyrektora szkoły, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
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Rozdział 5 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 25 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecz-

nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

 

§ 26 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2. Pierwsze półrocze kończy się w piątek w ostatnim pełnym tygodniu stycznia 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli w danym roku szkolnym koniec półrocza przypada w okresie ferii zimowych, to 

jego termin przesuwa się na ostatni dzień przed feriami. 

 

§ 27 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowywany przez dyrektora. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

3. W arkuszu organizacji szkoły dyrektor zamieszcza informacje według wykazu 

określonego w odrębnych przepisach. 

 

§ 28 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem za-

twierdzonym przez dyrektora na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określają odrębne przepisy. 

3. W ciągu całego etapu edukacyjnego oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

4. W szkole wyróżnia się trzy etapy edukacyjne: 

1) oddział przedszkolny, który obejmuje dzieci pięcioletnie i sześcioletnie; 

2) klasy I–III; 

3) klasy IV–VIII. 
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§ 29 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wy-

chowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i hi-

gieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I–III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu 

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

3. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć klas I–III ustala nauczyciel. 

 

§ 30 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których się zalicza: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć, o których mowa w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nau-

czania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Czas zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym powinien być dostosowany do moż-

liwości rozwojowych dzieci. 

3. Czas zajęć z religii, języka obcego, rytmiki w oddziale przedszkolnym wynosi 30 minut. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel pro-

wadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć. 

5. Godzina lekcyjna w klasach IV–VIII trwa 45 minut, przerwy od 5 do 15 minut. 

6. Dyrektor może wydać zarządzenie, w którym ustali inny czas trwania przerwy i godziny 

lekcyjnej, nie krótszy niż 30 minut i nie dłuższy niż 60 minut, zachowując ogólny tygo-

dniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

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

 

§ 31 

 

Zasady podziału oddziału na grupy na zajęciach edukacyjnych określają odrębne przepisy. 
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§ 32 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne, 

nauczanie języków obcych, informatyki, zajęcia pozalekcyjne, np. koła zainteresowań 

oraz wycieczki i wyjazdy, np. szkoły zimowe, mogą być prowadzone poza systemem kla-

sowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych. 

2. Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nieobowiązkowych 

określają odrębne przepisy. 

 

§ 33 

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub poszczególnymi nauczyciela-

mi (za zgodą dyrektora), a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

§ 34 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego 

posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor w porozumie-

niu z organem prowadzącym na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 35 

 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać: 

1) uczniowie szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uczniowie szkoły po zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, tylko za zgodą dyrektora 

lub upoważnionego nauczyciela; 

3) pracownicy szkoły podczas wykonywania obowiązków służbowych, zgodnie z umową 

o pracę i szczegółowym przydziałem czynności; 

4) pracownicy szkoły po zakończeniu pracy lub na urlopach wypoczynkowych, za zgodą 

dyrektora; 

5) rodzice/prawni opiekunowie, za zgodą dyrektora, podczas odbierania dzieci ze szkoły, 

załatwiania spraw administracyjnych związanych z edukacją swoich dzieci oraz w 

trakcie wspierania szkoły w zakresie wykonywania zadań opiekuńczych i wychowaw-

czych; 

6) inne osoby, za zgodą dyrektora. 
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2. Wszyscy pracownicy szkoły, zwłaszcza nauczyciele pełniący dyżur na korytarzu, zobo-

wiązani są do zwracania szczególnej uwagi na osoby niepowołane, które wchodzą na te-

ren szkoły. W razie zauważenia takich osób postępują w następujący sposób: 

1) przeprowadzają rozmowę z tymi osobami, podczas której starają się dowiedzieć, kim 

są i jaki jest cel ich wizyty; 

2) w przypadku stwierdzenia braku uzasadnienia do przebywania tych osób na terenie 

szkoły lub problemów z ich identyfikacją zawiadamiają natychmiast dyrektora lub 

osobę go zastępującą. 

3. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem przez szatnię. 

4. Po wejściu na teren budynku szkoły uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia i okry-

cia wierzchniego.  

5. Zmiana obuwia i ubrań wierzchnich odbywa się w szatni.  

6. Na terenie budynku szkolnego obowiązuje obuwie sportowe.  

7. Opuszczanie budynku w obuwiu szkolnym jest zabronione.  

8. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lek-

cyjnych.  

9. Uczniowie w czasie przerw 15-minutowych mogą przebywać na boisku szkolnym (przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych). Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dy-

żurni.  

10. Uczniowie po zakończonej przerwie międzylekcyjnej zobowiązani są do wejścia wraz  

z nauczycielem do sali lekcyjnej, zajęcia swojego miejsca, ustawienia się przed pracownią 

komputerową przed lekcją informatyki lub w holu przed lekcją wychowania fizycznego. 

11. W trakcie przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom:  

1) biegania po korytarzach; 

2) przebywania w salach lekcyjnych; 

3) prowadzenia gier na korytarzach i w klasach, np. w piłkę nożną, skakania przez gumę; 

4) bójek; 

5) rzucania śnieżkami, kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami; 

6) wchodzenia na drzewa, ogrodzenia, urządzenia sportowe takie jak kosze, drabinki i in.; 

7) wspinania się po piorunochronie; 

8) manipulowania przy gniazdkach elektrycznych, grzejnikach, gaśnicach i innych urzą-

dzeniach; 

9) innych czynności zagrażających bezpieczeństwu. 

12. Zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien oraz siadania na parapetach, wycho-

dzenia lub wchodzenia przez okna, chodzenia po dachach znajdujących się nad drzwiami 

wejściowymi do budynku szkoły.  

13. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczycieli lub 

pracowników szkoły. 

14. W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń stosowane będą kary przewidzia-

ne w statucie. 



 19 

15. Opieka nad uczniami w drodze do szkoły i ze szkoły pozostaje w gestii rodzi-

ców/prawnych opiekunów. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za wypadki i inne zda-

rzenia powstałe w drodze uczniów do szkoły i ze szkoły. 

 

§ 36 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do przekazania szkole aktualnych 

numerów telefonów kontaktowych, które mogą być wykorzystane w razie wypadku 

ucznia, klęsk żywiołowych, zmiany rozkładu lekcji lub w innych nagłych przypadkach.  

2. Są zobowiązani do odbierania telefonów/maili ze szkoły oraz udzielania istotnych infor-

macji o dziecku.  

 

§ 37 

 

W szkole przestrzega się zasad bezpieczeństwa. Są one opisane w odrębnych dokumentach: 

„Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń 

fizycznych” oraz w „Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu”. 

 

§ 38 

 

1. Do innych zagrożeń wymagających ewakuacji zalicza się: atak terrorystyczny, cyberatak, 

atak szaleńca, katastrofę ekologiczną, klęski żywiołowe.  

2. W razie powstania zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji osób i mienia z bu-

dynku szkoły, decyzję o jej podjęciu wydaje dyrektor lub osoba zastępująca go, odpowie-

dzialna za bezpieczeństwo osób i mienia.  

3. Ewakuację przeprowadza się zgodnie z zasadami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach”.  

4. W celu prawidłowego przygotowania się do sytuacji kryzysowej w szkole przeprowadza 

się co najmniej raz w ciągu roku ćwiczenia w ewakuowaniu osób i mienia zgodni z obo-

wiązującymi przepisami. 

 

§ 39 

 

1. W szkole tworzone są oddziały sportowe. 

2. Oddziały sportowe mogą być tworzone, począwszy od klasy pierwszej oraz w starszych 

klasach, w co najmniej trzech kolejnych klasach, dla co najmniej dwudziestu uczniów 

w oddziale w pierwszym roku nauki. 

3. Do klas sportowych szkoły przyjmowani są kandydaci na zasadach określonych w odręb-

nych przepisach.  
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4. W klasach sportowych prowadzone są zajęcia sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach 

sportowych, z uwzględnieniem zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości ba-

zowych i kadrowych szkoły. 

 

§ 40 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nau-

czyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Do obowiązków bibliotekarza należy: 

1) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

2) śledzenie najnowszych wydawnictw i uzupełnianie zbiorów; 

3) opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) udostępnianie zbiorów osobom upoważnionym do korzystania z biblioteki; 

5) prowadzenie lekcji bibliotecznych; 

6) wypożyczanie uczniom, na zasadach określonych przez dyrektora, podręczników 

szkolnych; 

7) opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej; 

8) kierowanie redagowaniem gazetki szkolnej; 

9) sporządzanie rocznego preliminarza zakupów; 

10) systematyczne dokonywanie selekcji księgozbioru; 

11) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru na wniosek dyrektora; 

12) prowadzenie statystyki wypożyczeń i dokumentowanie pracy biblioteki; 

13) składanie sprawozdań z działalności biblioteki; 

14) współpraca z nauczycielami w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów; 

15) wydzielanie i przekazywanie ze zbiorów kompletów książek do klasopracowni; 

16) opracowywanie zbiorów, oprawianie książek oraz prowadzenie katalogów i kartotek; 

17) opracowywanie planów pracy biblioteki oraz informowanie rady pedagogicznej o sta-

nie czytelnictwa w poszczególnych klasach dwa razy w roku szkolnym; 

18) uczestniczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły; 

19) opracowywanie obiegu lektury z języka polskiego; 

20) prowadzenie dokumentacji pracy własnej; 

21) praca z łącznikami klasowymi oraz kołem bibliotecznym; 

22) współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami naukowymi; 

23) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z opieką, wychowaniem i proce-

sem dydaktycznym. 
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3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

4. Prawo do korzystania z biblioteki mają: uczniowie, nauczyciele, w wyjątkowych wypad-

kach rodzice/prawni opiekunowie uczniów oraz inne osoby – za zezwoleniem dyrektora 

lub bibliotekarza. 

5. Bibliotekarz ponosi materialną odpowiedzialność za zbiory gromadzone w bibliotece. 

6. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin wewnętrzny. 

7. Osoba korzystająca z księgozbioru biblioteki ponosi materialną odpowiedzialność za 

zniszczenie lub uszkodzenie książek. 

 

§ 41 

 

1. Podstawowym zadaniem archiwum szkolnego jest gromadzenie, porządkowanie 

i zabezpieczenie przed zniszczeniem wszystkich dokumentów świadczących o pobycie 

w szkole, pracy na jej terenie oraz działalności na rzecz środowiska, zarówno 

pracowników szkoły jak i wychowanków. 

2. Archiwum szkolne funkcjonuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

3. Za archiwum szkolne odpowiada dyrektor oraz wyznaczony przez niego pracownik. 

4. Dane osobowe pracowników i uczniów chronione są na zasadach opisanych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 42 

 

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

dziców, szkoła prowadzi świetlicę. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczbę uczniów  

w grupie określają odrębne przepisy. 

3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizo-

wanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki 

własnej i rekreacji. 

 

§ 43 

 

1. Do zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy w nauce; 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej; 

3) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

4) wdrażanie do przestrzegania zasad kultury osobistej; 
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5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej; 

6) rozwijanie samodzielności i samorządności; 

7) współdziałanie z rodzicami/prawni opiekunami i nauczycielami. 

2. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

szkoły. Zajęcia w świetlicy nie odbywają się w dni wolne od pracy oraz w czasie przerw 

świątecznych. 

3. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00. 

4. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzi wskazany przez dyrektora pracownik na podstawie 

karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice/prawni opiekunowie. 

5. Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej prowadzone są w każdym roku szkolnym, zgodnie z 

terminem rekrutacji do szkół i przedszkoli wskazanym przez organ prowadzący. W szcze-

gólnych przypadkach zapisy mogą być dokonywane w późniejszym terminie. 

6. Kwalifikację dzieci do świetlicy szkolnej prowadzi komisja, w skład której wchodzą: 

1) wicedyrektor – przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel świetlicy szkolnej; 

3) nauczyciel; 

4) przedstawiciel rady rodziców. 

7. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wszyscy uczniowie, zgłoszeni przez rodzi-

ców/prawnych opiekunów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę wol-

nych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

8. Na początku każdego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie, zgłaszają w formie 

pisemnej wychowawcy świetlicy sposób przyprowadzania i odbierania dzieci.  

9. W pierwszym półroczu każdego roku szkolnego, po zakończeniu zajęć lekcyjnych wy-

chowawcy klas pierwszych mają obowiązek przekazywania dzieci korzystających ze 

świetlicy pod opiekę nauczyciela wychowawcy świetlicy.  

10. Świetlica szkolna może prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla oddziałów kla-

sowych w sytuacjach nagłej nieobecności nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

11. Nauczyciele świetlicy na początku każdego roku szkolnego opracowują „Plan pracy świe-

tlicy szkolnej”, który określa:  

1) zadania świetlicy szkolnej; 

2) formy i środki realizacji zadań; 

3) terminy realizacji zadań; 

4) osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania; 

5) sposoby ewaluacji; 

6) kalendarz uroczystości organizowanych przez świetlicę; 

7) harmonogram działań administracyjno-gospodarczych świetlicy szkolnej. 

12. Plan pracy świetlicy szkolnej musi być spójny z programem wychowawczo-

profilaktycznym szkoły. 
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13. Nauczyciel świetlicy wskazany przez dyrektora składa sprawozdanie z działalności świe-

tlicy na posiedzeniach rady pedagogicznej, podsumowujących poszczególne półrocza 

każdego roku szkolnego. 

14. Tygodniowy rozkład zajęć świetlicy szkolnej sporządza nauczyciel wskazany przez dyrek-

tora. 

15. Działalność świetlicy szkolnej może być wspomagana finansowo lub rzeczowo przez: 

sponsorów, rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej 

np. w formie dobrowolnych składek wpłacanych na konto rady rodziców. 

 

§ 44 

 

1. Nauczyciele świetlicy opracowują wewnętrzny regulamin, który zawiera szczegółowe 

zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy. Jest on odręb-

nym dokumentem, który zatwierdza dyrektor szkoły.  

2. Wychowanek świetlicy ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających jego bezpieczeń-

stwo; 

3) życzliwego podmiotowego traktowania; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

5) korzystania ze sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

pozalekcyjnych. 

3. Wychowanek świetlicy ma obowiązek: 

1) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracow-

ników szkoły; 

2) dbania o dobro wspólne, ład i porządek w świetlicy; 

3) odpowiedzialności za własne zdrowie i higienę. 

 

§ 45 

 

Świetlica prowadzi następującą dokumentację: 

1) roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

2) okresowe plany pracy poszczególnych grup wychowawczych; 

3) tygodniowy rozkład zajęć; 

4) dzienniki zajęć; 

5) protokoły posiedzeń komisji kwalifikujących dzieci do świetlicy; 

6) wnioski zgłoszenia dzieci do świetlicy; 

7) kronikę świetlicy. 
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§ 46 

 

1. Ze stołówki szkolnej, za pełną odpłatnością, mogą korzystać pracownicy szkoły. 

2. Odpłatność za każdy niewykorzystany dzień jest odpisywana pod warunkiem, że zgłosze-

nie o niekorzystaniu z posiłku w tym dniu, zostanie dokonane przynajmniej z jednodnio-

wym wyprzedzeniem. 

3. Normy zatrudniania pracowników w stołówce szkolnej określają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy i wytyczne organu prowadzącego szkołę. 

4. W stołówce zatrudnia się następujących pracowników: 

1) intendenta; 

2) kucharkę; 

3) pomoce kuchenne.  

 

§ 47 

 

1. W szkole mogą działać pracownie przedmiotowe: językowe, chemiczna, fizyczna, przy-

rodnicza, informatyczna, multimedialna, techniczna, biologiczna, geograficzna, matema-

tyczna, historyczna, muzyczna, religijna, kształcenia zintegrowanego, oddziału przed-

szkolnego. 

2. W szkole mogą działać także inne pracownie, które nie zostały wymienione w ust. 1, jeże-

li wynika to z aktualnych potrzeb realizacji podstawy programowej. 

3. Każda pracownia, a w szczególności chemiczna, fizyczna, techniczna i informatyczna, 

posiada opracowany przez nauczycieli i zatwierdzony przez dyrektora regulamin. 

 

§ 48 

 

1. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, w których obowiązuje regulamin opracowany 

przez nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzony przez dyrektora. 

2. Szkoła posiada plac zabaw, z którego korzystają dzieci uczęszczające do oddziałów przed-

szkolnych oraz do klas I–III. 

3. Zasady przebywania na placu zabaw i korzystania z urządzeń określa regulamin zatwier-

dzony przez dyrektora. 

4. Szkoła korzysta z boisk sportowych: uniwersalnego i piłkarskiego, które znajdują się 

w zarządzie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zasady użytkowania boisk spor-

towych uzgadnia się z dyrektorem Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

5. Szkoła korzysta z basenu, na zasadach uzgodnionych z dyrektorem Centrum Sportu i  Re-

kreacji w Ropczycach. 

6. Obiekty oraz urządzenia i sprzęt znajdujący się w salach gimnastycznych, na boiskach 

sportowych i placu zabaw podlegają stałym i okresowym przeglądom. Wszelkie usterki są 

na bieżąco usuwane.  
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§ 49 

 

1. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną, która ma na celu poprawę skuteczności dzia-

łalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej przez poszerzenie lub modyfikację za-

kresu realizowanych w szkole zadań. 

2. W celu poprawy efektywności działań innowacyjnych i eksperymentalnych szkoła współ-

pracuje ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Działania innowacyjne i eksperymentalne są zaplanowane i uchwalone przez radę peda-

gogiczną po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów, których dzieci będą obję-

te tymi działaniami. 

4. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć dyrektor zatwierdza ich program zaopiniowany 

wcześniej przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych oraz zaakceptowa-

ny przez instytucję współpracującą we wdrożeniu innowacji. 

 

§ 50 

 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe w celu wspierania uczniów w dokonywaniu wybo-

rów dalszego kształcenia, zawodu oraz planowania kariery zawodowej. 

2. Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiadają: dyrektor, nauczyciel do-

radztwa zawodowego, pedagog i nauczyciele wychowawcy. 

3. Obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się na zasadach opisanych 

w odrębnych przepisach. 

4. Treści związane z doradztwem zawodowym są realizowane również w czasie zajęć z wy-

chowawcą. 

5. Pedagog koordynuje całość działań związanych z doradztwem zawodowym. 

6. Szkoła organizuje spotkania związane z możliwościami dalszego kształcenia i wyborem 

zawodu z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, różnych instytucji, np. poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, urzędów pracy. 

7. Szkoła organizuje wycieczki do zakładów pracy oraz instytucji w celu zapoznania 

uczniów z warunkami pracy i specyfiką różnych zawodów. 

8. Nauczyciel doradztwa zawodowego oraz wychowawcy klas zapraszają na zajęcia z 

uczniami przedstawicieli różnych zawodów. 

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 51 

 

1. Nauczycieli, pedagoga, pedagoga specjalnego oraz psychologa zatrudnia dyrektor szkoły.  
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2. Nauczyciele przyjmowani do pracy muszą posiadać kwalifikacje, które określają odrębne 

przepisy. 

3. Nauczyciele religii są kierowani do pracy przez zwierzchników swych kościołów na zasa-

dach określonych w odrębnych przepisach.  

4. Katecheci w zakresie wykonywania zawodu nauczycielskiego podlegają przepisom prawa 

oświatowego. 

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzial-

ny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów oraz za 

powierzony jego opiece sprzęt szkolny, pomoce naukowe i dokumenty szkolne. 

 

 52 

 

Nauczyciele mają prawo do: 

1) doboru metod nauczania, podręczników i środków dydaktycznych; 

2) wyboru programu prowadzonych przez siebie zajęć nadobowiązkowych (kół zaintere-
sowań); 

3) decydowania o ocenie bieżącej, półrocznej i rocznej postępów w nauce swoich 
uczniów w oparciu o zasady zapisane w statucie; 

4) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla uczniów; 

5) ustanawiania, przy współpracy z oddziałową radą rodziców, własnych form nagradza-
nia i motywowania uczniów; 

6) wnioskowania do rady pedagogicznej w sprawie planów i rozwiązań dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 

7) podnoszenia swoich kwalifikacji przez uzyskiwanie stopni awansu zawodowego 
i uczestnictwo w różnych formach kształcenia; 

8) uzyskiwanie pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz powoła-
nych do tego celu placówek i instytucji oświatowych; 

9) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

10) korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony przewi-
dzianej dla funkcjonariuszy państwowych; 

11) nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

 

§ 53 

 

1. Do obowiązków nauczycieli należy: 

1) dbałość o godność zawodu nauczycielskiego; 

2) troszczenie się o pozycję szkoły w środowisku; 

3) czynne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej; 

4) przestrzeganie wewnętrznego regulaminu rady pedagogicznej; 
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5) stosowanie się do uchwał rady pedagogicznej i zarządzeń dyrektora; 

6) rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

7) prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

8) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych; 

9) przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, a w szczególności dotyczących ocenia-

nia i klasyfikowania uczniów; 

10) doskonalenie zawodowe; 

11) szanowanie godności ucznia; 

12) sprawowanie opieki nad uczniami podczas pełnienia dyżurów nauczycielskich; 

13) dbałość o stan wyposażenia i funkcjonalność swojego warsztatu pracy; 

14) przestrzeganie przepisów bhp, w tym pracy umysłowej ucznia, procedur bezpieczeń-

stwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym oraz w sytu-

acjach nadzwyczajnych; 

15) informowanie ucznia o przewidywanych dla niego stopniach półrocznych i rocznych 

na zasadach określonych w statucie; 

16) kontrolowania obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

17)  rzetelne przygotowanie ucznia do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych 

i innych konkursów. 

2. Nauczyciel, wychowawca przekazuje informacje dotyczące dzieci i uczniów rodzi-

com/prawnym opiekunom drogą służbową (poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie, 

osobiście) z zachowaniem zasad RODO. 

 

§ 54 

 

Mentor, opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy, obejmuje wymienionego 

nauczyciela bezpośrednią opieką i wykonuje zadania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 55 

 

Do zadań nauczyciela w zakresie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów należy: 

1) zapoznawanie uczniów z regulaminami poszczególnych pracowni oraz potencjalnymi 

niebezpieczeństwami; 

2)  systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć i usuwanie we własnym 

zakresie lub niezwłoczne zgłoszenie dyrektorowi powstałych zagrożeń; 

3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, biologia, technika) 

zadbanie szczególnie o: 

a) zabezpieczenie przed bezpośrednim dostępem uczniów do źródeł prądu elektry-

cznego, 
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b) uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji trujących; 

4) w salach gimnastycznych i na boiskach: 

a) sprawdzanie przed rozpoczęciem zajęć sprawności sprzętu i urządzeń sportowych, 

b) zadbanie o dobrą organizację i zdyscyplinowanie uczniów, 

c) dostosowanie wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, 

d) stosowanie asekuracji uczniów w czasie ćwiczeń na przyrządach. 

 

§ 56 

 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń 

szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów poprzez: 

1) udzielenie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) stosowanie indywidualizacji w procesie nauczania; 

3) ścisłą współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów; 

4) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

5) współpracę z instytucjami pomocowymi. 

 

§ 57 

 

1. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub 

uchybienia przeciwko porządkowi pracy. 

2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania  

i funkcjonowania zawarte są w ustawie Karty nauczyciela. 

3. Dyrektor szkoły może nałożyć na nauczycieli kary porządkowe, określone w Kodeksie 

pracy i w innych przepisach.  

 

§ 58 

 

1. Pracą wychowawczą zespołu klasowego kieruje nauczyciel wychowawca. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, podejmuje następujące 

działania: 
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1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami: 

a) różne formy życia zespołowego, integrujące zespół klasowy i poszczególnych 

uczniów, 

b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą; 

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

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym po-

trzebna jest indywidualna opieka, zarówno uczniów uzdolnionych jak i mających trud-

ności i niepowodzenia w nauce; 

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

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

c) wymiany informacji niezbędnych w procesie wychowawczym, 

d) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifi-

kowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności oraz zainteresowań i szczegól-

nych uzdolnień uczniów. 

4. Organizację i formy udzielania pomocy, o której mowa w ust. 3 pkt 5 określają przepisy 

w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do: 

1) troski o właściwy stosunek uczniów do nauki; 

2) czuwania nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie i udzielaniem im po-

mocy w nauce; 

3) dbania o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; 

4) badania przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych; 

5) podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili 

zajęcia szkolne i mają trudności w wyrównaniu zaległości w nauce; 

6) współdziałania w organizowaniu poradnictwa oraz udzielania uczniom informacji 

o możliwości dalszej nauki, w celu ułatwienia im podjęcia świadomej decyzji w spra-

wie wyboru zawodu lub kierunku dalszego kształcenia zgodnie z ich uzdolnieniami 

i zainteresowaniami; 

7) kształtowania wzajemnych stosunków między uczniami na zasadzie życzliwości 

i współdziałania, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzi ko-

leżeństwa i przyjaźni; 

8) rozwijania społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i szerszego środo-

wiska; 

9) wyrabiania u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę 

klasy oraz ogólnych pomieszczeń i terenu szkoły; 

10) utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach postę-

pów w nauce i zachowania się uczniów; 
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11) powiadamiania rodziców/prawnych opiekunów na piśmie o przewidywanych dla 

ucznia rocznych ocenach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i z zachowania na za-

sadach określonych w statucie. 

6. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów w szkole pod-

czas: 

1) ogólnych spotkań klasowych zgodnie z § 70; 

2) konsultacji; 

3) innych np. indywidualnych spotkań wynikających z bieżącej sytuacji. 

7. Nauczyciel wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktycz-

no-wychowawczej w klasie (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, IPET-y, wielo-

specjalistyczne oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów) i inne. 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektora szkoły i jego zastępcy, peda-

goga szkolnego oraz właściwych instytucji oświatowych i naukowych. 

 

§ 59 

 

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indy-

widualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-

wania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kry-

zysowych; 

7) pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możli-

wości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
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trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 60 

 

Do zadań pedagoga specjalnego w szkole i placówce należy w szczególności: 

 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi spe-

cjalistami, rodzicami/prawnymi opiekunami oraz uczniami w:  

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki 

oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 

2022 r. poz. 975 i 1079), 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem in-

dywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-

zycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowa-

nie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki  

2) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

3) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dy-

daktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, od-

powiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moż-

liwości psychofizyczne ucznia; 

4) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b 

ust. 7 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Dziennik 

Ustaw – 2 – Poz. 1593 3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowaw-

czych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z 

uczniem,  

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;  

 

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom/prawnym opie-

kunom uczniów i nauczycielom;  

6) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami; 
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7) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie zadań pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

§ 61 

 

Do obowiązków psychologa należy:  

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie in-

dywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-

nych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspie-

rania mocnych stron uczniów;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w ce-

lu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom za-

chowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozasz-

kolnym uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwija-

niu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 62 

 

Dyrektor szkoły zatrudnia pracowników administracyjno-obsługowych na następujących sta-

nowiskach: 

1) sekretarz szkoły; 

2) intendent; 

3) sprzątaczka; 

4) konserwator; 

5) woźna oddziałowa; 

6) kucharka; 

7) pomoc administracyjna; 

8) pomoc kuchenna. 
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§ 63 

 

Do zadań sekretarza szkoły, pomocy administracyjnej należy: 

1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji; 

2) gromadzenie odpisów w aktach; 

3) rejestrowanie, udzielanie informacji interesantom oraz załatwianie ich spraw; 

4) prowadzenie ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły; 

5) prowadzenie księgi dzieci i księgi uczniów; 

6) ewidencjonowanie zakupów i rozchodów; 

7) ewidencjonowanie i rozliczanie usług pobieranych i świadczonych przez szkołę; 

8) obsługa, we współpracy z dyrektorem, Systemu Informacji Oświatowej; 

9) zabezpieczanie szkoły w dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, druki świadectw 

oraz inne niezbędne druki związane z funkcjonowaniem szkoły; 

10) prowadzenie księgi arkuszy ocen uczniów; 

11) prowadzenie księgi absolwentów szkoły; 

12) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 

13) prowadzenie dziennika korespondencyjnego i książki doręczeń pism; 

14) prowadzenie zbioru dzienników urzędowych; 

15) przechowywanie teczki dotyczącej zarządzeń władz szkolnych; 

16) prowadzenie innych dokumentów określonych obowiązującymi przepisami; 

17) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów i personelu szkoły; 

18) wyrabianie i wydawanie uczniom legitymacji szkolnych; 

19) wyrabianie i wydawanie legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów dla 

wszystkich pracowników szkoły; 

20) prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek szkolnych; 

21) prowadzenie ewidencji archiwum; 

22) przygotowywanie i wydawanie odpisów, wyciągów z dokumentów oraz zaświadczeń 

na podstawie dokumentów archiwalnych; 

23) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 

24) przekazywanie wybrakowanych akt do zbiornicy surowców wtórnych; 

25) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego; 

26) przestrzeganie przepisów bhp, procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i prze-

ciwdziałania zagrożeniom epidemicznym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

§ 64 

 

1. Do zadań intendenta należy: 
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1) wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higie-

ny pracy oraz stosowanie się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek prze-

łożonych; 

2) zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne produkty żywieniowe i gospodarcze; 

3) współudział w ustalaniu jadłospisów; 

4) przyjmowanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z odpo-

wiednimi procedurami; 

5) prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych towarów; 

6) terminowe przyjmowanie odpłatności za żywienie; 

7) utrzymywanie magazynu środków żywnościowych w należytym stanie sanitarno-

porządkowym; 

8) sporządzanie raportów żywieniowych oraz ich terminowe przedkładanie dyrektorowi; 

9) terminowe opisywanie i przedkładanie rachunków za żywienie uczniów, środki czy-

stości oraz towary, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez stołówkę; 

10) czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni i stołówki 

szkolnej; 

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora; 

12) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych; 

13) przestrzeganie przepisów bhp, procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i prze-

ciwdziałania zagrożeniom epidemicznym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. 

2. Intendentka ponosi odpowiedzialność za: 

1) rzetelne prowadzenie dokumentacji finansowej szkoły dotyczącej stołówki; 

2) stosowanie właściwych norm i zasad żywienia zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) przestrzeganie zasad gospodarki kasowej. 

 

§ 65 

 

Do zadań sprzątaczki należy: 

 

1) systematyczna dbałość o czystość obiektów szkolnych i ich otoczenia oraz przydzielo-

nych pomieszczeń; 

2) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń szkolnych i odpowiedzialność za 

ich właściwe przechowywanie; 

3) uczestniczenie w szkoleniach bhp; 

4) podlewanie i pielęgnowanie roślin w przydzielonych pomieszczeniach; 

5) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych; 

6) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego; 

7) informowanie konserwatorów o zaistniałych usterkach technicznych w szkole; 
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8) w przypadku nieobecności innej sprzątaczki (z powodu choroby lub urlopu) wykony-

wanie pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika; 

9) przestrzeganie przepisów bhp, procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i prze-

ciwdziałania zagrożeniom epidemicznym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

§ 66 

 

Do zadań konserwatora należy: 

 

1) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole; 

2) dokonywanie systematycznego przeglądu poszczególnych pomieszczeń szkoły pod ką-

tem bhp; 

3) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu; 

4) koszenie trawy w obejściu szkoły; 

5) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu z dyrektorem; 

6) wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły; 

7) przestrzeganie przepisów bhp, procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i prze-

ciwdziałania zagrożeniom epidemicznym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

§ 67 

 

Do zadań woźnej oddziałowej należy:  

1) wypełnianie w stosunku do wychowanków czynności opiekuńczych i obsługowych 

wynikających z organizacji i rozkładu dnia oddziału przedszkolnego; 

2) pomoc dzieciom przy myciu się i czynnościach higienicznych w sanitariatach; 

3) nakrywanie do stołu i wykonywanie innych czynności związanych z podawaniem po-

siłków i sprzątaniem po ich spożyciu; 

4) pomoc w ubieraniu dzieci do wyjścia na spacery; 

5) troska o zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyjść na spacery; 

6) dbanie o czystość, ład i porządek w sali zajęć i w szatni; 

7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji 

i potrzeb oddziału przedszkolnego; 

8) przestrzeganie przepisów bhp, procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i prze-

ciwdziałania zagrożeniom epidemicznym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

§ 68 

 

Do zadań kucharki należy: 
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1) przyrządzanie zdrowych posiłków według opracowanego jadłospisu; 

2) dbanie o higienę osobistą oraz miejsca pracy zgodnie odrębnymi przepisami; 

3) przyjmowanie produktów z magazynu i dbałość o racjonalne ich zużycie; 

4) rozliczanie zużycia produktów żywnościowych; 

5) współpraca z intendentką przy układaniu jadłospisów;  

6) dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia; 

7) stałe dokształcanie w zakresie przepisów związanych z przygotowywaniem posiłków 

w stołówkach szkolnych; 

8) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji 

i potrzeb żywienia w szkole; 

9) przestrzeganie przepisów bhp, procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i prze-

ciwdziałania zagrożeniom epidemicznym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

§ 69 

 

Pracownicy administracyjno-obsługowi zobowiązani są do: 

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole; 

2) przestrzegania regulaminu pracy; 

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bhp, przepisów przeciwpoża-

rowych, procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom 

epidemicznym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych; 

4) dbania o dobro szkoły, chronienia jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę; 

5) przestrzegania tajemnicy ochrony danych osobowych; 

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego; 

7) dbania o ład i porządek oraz estetyczny wygląd miejsca pracy. 

 

Rozdział 7 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

§ 70 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach zasad oceniania 

wewnątrzszkolnego, którego ogólne cele i treści opisują odrębne przepisy. 

 

§ 71 
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Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości terminy klasy-

fikacji śródrocznej i rocznej oraz spotkań z rodzicami.  

 

§ 72 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodzi-

ców/prawnych opiekunów o: wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania niezbędnych do otrzymania śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie otrzymania wyż-

szej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciele w formie ustnej na pierwszych zajęciach edukacyjnych przekazują uczniom 

informacje przedstawione w ust. 1., które są również opublikowane na stronie interneto-

wej szkoły. 

3. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych przekazują w terminie do 10 września 

każdego roku do biblioteki szkolnej w formie pisemnej informacje przedstawione w ust. 

1. Biblioteka szkolna jest zobowiązana do udostępniania tych informacji rodzi-

com/prawnym opiekunom. 

4. W miarę potrzeb nauczyciele udzielają dodatkowych wyjaśnień podczas konsultacji in-

dywidualnych lub zebrań z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

5. Wychowawca oddziału na pierwszym zebraniu we wrześniu informuje rodzi-

ców/prawnych opiekunów  o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, wa-

runkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania, har-

monogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok. 

 

§ 73 

 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania w szkole uwzględnia następujące 

podstawowe wymagania: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia:  

a) zaangażowanie w pracę na lekcji oraz wywiązywanie się z zadań domowych, 

b) przygotowanie do lekcji – posiadanie zeszytów, podręczników, przyborów szkol-

nych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,  

c) punktualność i systematyczne uczęszczanie do szkoły (z wyjątkiem spóźnień i nieo-

becności usprawiedliwionych przez rodziców/prawnych opiekunów),  

d) schludny strój i wygląd podczas zajęć szkolnych; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:  

a) koleżeńskość,  

b) udział, zgodnie ze swoimi uzdolnieniami, w konkursach, zawodach sportowych, 

występach artystycznych, 
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c) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły:  

a) poznawanie życia i dorobku patrona szkoły,  

b) właściwe zachowanie w trakcie uroczystości szkolnych i środowiskowych,  

c) poszanowanie symboli narodowych oraz sztandaru i godła szkoły, 

d) noszenie stroju odświętnego podczas świąt i uroczystości szkolnych; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, a w szczególności nieużywanie słów wulgarnych  

 i obraźliwych; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:  

a) znajomość i stosowanie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się na zaję-

ciach w szkole, podczas wyjść i wyjazdów,  

b) unikanie sytuacji konfliktowych, w tym stosowania przemocy,  

c) znajomość i stosowanie zasad zdrowego stylu życia i odżywiania; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom, w szczególności nauczycielom i innym pracow-

nikom szkoły;  

8) poszanowanie mienia własnego, szkoły, kolegów oraz innych osób. 

 

§ 74 

 

1. W klasach I–III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne z zachowania są opisowe i 

uwzględniają stopień spełniania wymagań przedstawionych w § 72, pkt od 1 do 8.  

2. Nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej oceniają zachowanie uczniów na bieżąco oraz 

przekazują im ustnie informacje na ten temat. Mogą także dokonywać wpisów oceniają-

cych zachowanie uczniów w dzienniku elektronicznym. Wpisy te są udostępniane do 

wglądu rodzicom/prawnym opiekunom i stanowią dokumentację pomocniczą przy ustala-

niu śródrocznej i rocznej oceny opisowej zachowania.  

 

§ 75 

 

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne z zachowania są ustalane z 

uwzględnieniem stopnia spełniania wymagań przedstawionych w § 72, pkt od 1 do 8.  

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zabu-

rzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dys-

funkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z 

zachowania.  
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4. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem paragrafu § 87 oraz § 92. 

5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

6. Ustala się szczegółowe kryteria dla poszczególnych ocen z zachowania: 

1) Aby otrzymać ocenę wzorową, uczeń musi spełnić wymienione poniżej kryteria obo-

wiązkowe (a-f) oraz jedno z kryteriów dodatkowych (g-i): 

a) systematycznie uczęszczać na zajęcia, nie mieć nieusprawiedliwionych godzin 

oraz spóźnień na lekcje, 

b) brać aktywny udział w lekcjach, osiągać maksymalne wyniki w nauce na miarę 

swoich możliwości, 

c) uzupełniać szybko zaległości w nauce spowodowane nieobecnością, 

d) wyróżniać się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów, 

e) dbać o estetyczny wygląd i schludny strój, 

f) wyróżniać się wysoką kulturą osobistą, również w zakresie języka, którym się po-

sługuje, godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, 

g) poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania w szkole lub poza nią, 

h) brać aktywny udział w życiu szkoły, klasy (udział w akademiach, zawodach spor-

towych, konkursach, akcjach charytatywnych), 

i) być inicjatorem imprez klasowych lub szkolnych. 

2) Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, uczeń musi spełniać poniższe kryteria: 

a) systematycznie brać udział w zajęciach szkolnych – dopuszczalne są 3 godziny 

nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia, 

b) brać aktywny udział w lekcjach, osiągać wysokie wyniki w nauce na marę swoich 

możliwości, 

c) uzupełniać szybko zaległości w nauce spowodowane nieobecnością, 

d) chętnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, 

e) dbać o estetyczny wygląd i schludny strój, 

f) dbać o mienie szkoły, klasy i kolegów, 

g) wyróżniać się kulturalnym językiem, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza 

szkołą, 

h) przestrzegać zasad zachowania i regulaminów obowiązujących w szkole. 

 

3) Aby otrzymać ocenę dobrą, uczeń musi spełniać poniższe kryteria: 

a) systematycznie brać udział w zajęciach szkolnych – dopuszczalne jest 5 godzin 

nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień, 

b) brać aktywny udział w lekcjach i osiągać wyniki w nauce na miarę swoich moż-

liwości, 

c) dbać o estetyczny wygląd i schludny strój, 

d) dbać o mienie szkoły, klasy i kolegów, 

e) wyróżniać się właściwym zasobem słownictwa, kulturalnie zachowywać się w 

szkole i poza szkołą, 

f) przestrzegać zasad zachowania i regulaminów obowiązujących w szkole. 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a) uczęszcza na zajęcia szkolne – dopuszczalnych jest 10 godzin nieusprawiedliwio-

nych i 10 spóźnień, 
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b) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce, 

c) przestrzega zasad porządkowych i nie niszczy mienia szkoły i kolegów, 

d) stara się przestrzegać zasad właściwego zachowania się w szkole i poza szkołą, 

e) stara się być kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły, 

f) po sytuacjach łamania zasad opisanych w punktach a-e  i rozmowach z wycho-

wawcą, pedagogiem i rodzicami jest poprawa w zachowaniu ucznia. 

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jedno z poniższych 

kryteriów: 

a) nie uczęszcza systematycznie na zajęcia – liczba nieusprawiedliwionych nieobec-

ności przekracza 10 godzin i uczeń otrzymał więcej niż 10 spóźnień, 

b) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich udziału, utrudnia ich 

prowadzenie, 

c) nie podejmuje starań, by zmienić swoją postawę, poprawić szkolną frekwencję, 

wyniki w nauce oraz uzupełnić zaległości edukacyjne, 

d) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób, używa wulgarnych 

słów, 

e) oszukuje, kłamie, 

f) wielokrotnie łamie postanowienia regulaminów i zasad porządkowych, 

g) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża bezpieczeń-

stwu własnemu i innych. 

 

6) Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który prezentuje choćby jeden rodzaj 

zachowania z poniższej listy, ale jest to działanie świadome i celowe oraz nie wykazu-

je chęci poprawy, a stosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie 

przynoszą skutku: 

a) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów, bierze udział w wybrykach chuligańskich 

i aktach wandalizmu, 

b) wykazuje całkowicie lekceważący stosunek do obowiązków, regulaminów i prze-

pisów szkolnych i je łamie, 

c) używa alkoholu lub innych środków odurzających, pali papierosy, 

d) udostępnia innym osobom środki odurzające, ułatwia, umożliwia innym ich uży-

wanie lub nakłania do użycia takiego środka, 

e) dopuszcza się kradzieży, wyłudzeń, fałszerstw, 

f) wykazuje agresywny stosunek do innych, swoim zachowaniem zagraża bezpie-

czeństwu innych, stosuje przemoc, znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi 

osobami, 

g) wykazuje inne przejawy demoralizacji lub popełnił czyn karalny. 

7. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej stosuje się śródroczne oceny z zachowania we-

dług następującej skali: „wzorowe”, „bardzo dobre”, „dobre”, „poprawne”, „nieodpo-

wiednie”, „naganne”.  

8. Informacje dotyczące zachowania ucznia przekazywane są rodzicom/prawnym opiekunom 

ustnie lub z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 
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§ 76 

 

1. Klasyfikacyjne oceny z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nau-

czycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. 

2. Nauczyciele mają prawo do wyrażania własnej opinii o zachowaniu ucznia przekazanej 

wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych. 

3. Zasięganie opinii uczniów zespołu klasowego i ocenianego ucznia odbywa się na zajęciach 

z wychowawcą, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno od-

być się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę. 

4. W przypadku nieobecności wychowawcy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania 

dyrektor wyznacza innego nauczyciela uczącego w tej klasie. 

 

§ 77 

 

1. W klasach I–III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne śródroczna i roczna są opisowe 

i uwzględniają stopień spełniania wymagań przedstawionych w § 76, pkt 2.  

2. W klasach I–III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z obo-

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych prowadzone jest przez nauczyciela na 

podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz efektów 

jego pracy w poszczególnych edukacjach: 

1) edukacja polonistyczna (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, kształcenie językowe); 

2) edukacja matematyczna (stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe, rozumienie liczb 

i ich własności, posługiwanie się liczbami, czytanie tekstów matematycznych, rozu-

mienie pojęć geometrycznych, stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych i in-

nych obszarach edukacji); 

3) edukacja społeczna (nabywanie kompetencji społecznych i rozumienie środowiska 

społecznego, orientacja w czasie historycznym); 

4) edukacja przyrodnicza (rozumienie środowiska przyrodniczego i przestrzeni geogra-

ficznej, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i wypoczynek); 

5) edukacja plastyczna (obserwacje, doświadczenia, ekspresja twórcza, recepcja sztuk 

plastycznych); 

6) edukacja techniczna (organizacja pracy, znajomość informacji technicznej, materiałów 

i technologii wytwarzania, wykonywanie przedmiotów użytkowych, stosowanie na-

rzędzi i urządzeń technicznych); 

7) edukacja informatyczna (posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi  

i sieciami komputerowymi, programowanie i wykorzystanie komputera i innych urzą-

dzeń cyfrowych, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, przestrzega-

nie zasad bezpieczeństwa); 

8) edukacja muzyczna (słuchanie muzyki, ekspresja muzyczna, improwizacja ruchowa, 

rytmika i taniec, gra na instrumentach muzycznych, formy zapisu dźwięku); 
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9) wychowanie fizyczne (utrzymywanie higieny osobistej i zdrowia, sprawność moto-

ryczna, różne formy rekreacyjno-sportowe); 

10) język obcy (podstawowy zasób środków językowych, wypowiedzi ustne i pisemne, re-

agowanie językowe); 

11) inne zgodne z podstawą programową. 

3. W ocenianiu bieżącym ustala się stosowanie różnorodnych form działalności podlegają-

cych ocenie (tab. 1).  

Tabela 1. Formy działalności podlegające ocenie w klasach I–III 

Skrót Forma aktywności ucznia podlegająca ocenie 

PI udział w konkursach i zawodach 

PT testy kompetencji, projekty, referaty 

PK prace klasowe, testy, sprawdziany 

KK kartkówki 

ZAD zadanie domowe 

ZD zadanie dodatkowe 

AKT aktywność podczas lekcji, praca w grupie 

ZCW zeszyt ćwiczeń 

ZES ocena za zeszyt przedmiotowy 

OU odpowiedź ustna 

WP wypowiedź pisemna 

CZT czytanie 

REC recytacja 

KJ kształcenie językowe 

RP rachunek pamięciowy 

ZT zadania tekstowe 

PP praca plastyczna 

PPT praca techniczna 

EM ekspresja muzyczna 

WK wykorzystanie komputera 

AF aktywność fizyczna 

NP nieprzygotowanie 

BZ brak zadania 

 

§ 78 

 

W klasach IV–VIII szkoły podstawowej obowiązują następujące wymagania edukacyjne na 

poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykracza-

jące poza program nauczania, 
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c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nau-

czania przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sy-

tuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wyma-

gania zawarte w programie, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umie-

jętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne do dalszego kształ-

cenia; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone pro-

gramem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyska-

nia przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu, 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. 

 

§ 79 

 

1. W szkole bieżące oceny są wyrażane i wpisywane do dziennika cyfrą, zgodnie ze skalą 

ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), plus dobry (+4), dobry (4), plus dostateczny (+3), do-

stateczny (3), plus dopuszczający (+2), dopuszczający (2), niedostateczny (1). 

2. Oceny postępów edukacyjnych i zachowania uczniów są zapisywane w dzienniku elektro-

nicznym. 
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§ 80 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej ustalane są 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący: 6; 

2)  stopień bardzo dobry: 5; 

3) stopień dobry: 4; 

4) stopień dostateczny: 3; 

5) stopień dopuszczający: 2; 

6) stopień niedostateczny: 1. 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust. 2, pkt od 1 do 5. 

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 

pkt 6.  

5. W ocenianiu bieżącym ustala się stosowanie różnorodnych form działalności podlegają-

cych ocenie. 

Tabela 2. Formy działalności podlegające ocenie w klasach IV - VIII 

Skrót Forma aktywności ucznia podlegająca ocenie 

PI udział w konkursach i zawodach 

PT testy kompetencji, projekty, referaty, prace dłu-

goterminowe 

PK prace klasowe, testy, sprawdziany 

KK kartkówki 

ZD zadania dodatkowe 

OU odpowiedź ustna 

ZDD  zadania domowe dłuższej wypowiedzi 

ZDK zadania domowe krótkiej wypowiedzi 

AKT aktywność w czasie lekcji, praca w grupie 

ZCW zeszyt ćwiczeń 

ZES  ocena za zeszyt przedmiotowy 

REC recytacja 

CZT czytanie 

PRP prace rysunkowe, przestrzenne 

NP nieprzygotowanie 

BZ brak zadania 

PTD testy diagnozujące 

POP poprawa oceny 

BS  brak stroju 

ZR  zwolnienie przez rodzica 

OUR ocena umiejętności ruchowych 

SM sprawność motoryczna 
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§ 81 

 

1. Formy oceniania obowiązujące w szkole to: 

1) sprawdzian – przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiado-

mości i umiejętności obejmującą zadania z zakresu więcej niż trzech ostatnich lekcji; 

2) krótka praca pisemna (kartkówka) – przez krótką pracę pisemną należy rozumieć pi-

semną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 20 minut 

i obejmującą pytania z zakresu nie większego niż trzy ostatnie lekcje; 

3) odpowiedzi ustne to sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący do 

tematyki z trzech poprzednich lekcji; 

4) praca na lekcji to aktywność uczniów w czasie zajęć, np. ćwiczenia pisemne, udział  

w dyskusjach dotyczących tematów lekcji, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne; 

5) praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dysku-

sji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o koń-

cowe efekty pracy zespołu. 

2. Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów,  

o czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

 

§ 82 

 

1. Sprawdzian musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia 

może być przeprowadzonych w klasie nie więcej niż trzy sprawdziany, a w ciągu jednego 

dnia nie więcej niż jeden. Informacje o sprawdzianach zamieszczają nauczyciele w dzien-

niku elektronicznym. 

2. Krótkie prace pisemne (tzw. kartkówki) mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia.  

3. Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznej oceny pracy pisemnej ucznia nie później 

jednak niż do dwóch tygodni. 

4. Sprawdzone, ocenione oraz opatrzone komentarzem prace pisemne uczniowie otrzymują 

do wglądu. 

5. Prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń nieobecny w szkole podczas pisania pracy klaso-

wej jest zobowiązany do jej zaliczenia w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczy-

ciela zajęć edukacyjnych. 

6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny postawionej za pisemną pracę kontrolną na zasadach 

ustalonych przez nauczyciela zajęć edukacyjnych.  

 

§ 83 

 

1. W sprawdzianach wiedzy i umiejętności uczniów stosuje się system punktowo-

procentowy przeliczany na stopnie według określonej skali zamieszczonej (tab. 3). 

Tabela 3. Przeliczanie punktów procentowych na stopnie szkolne 
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Wskaźnik procentowy liczby punktów Ocena 

0–30  niedostateczny (1) 

31–45  dopuszczający (2) 

46–50  plus dopuszczający (+2) 

51–65  dostateczny (3) 

66–70  plus dostateczny (+3) 

71–85 dobry (4) 

86–90  plus dobry (+4) 

91–100  bardzo dobry (5) 

2. Sprawdziany mogą zawierać wymagania na ocenę „celujący”. 

3. W sprawdzianach, o których mowa w ust. 2, nauczyciel modyfikuje system punktowo-

procentowy tak, aby uwzględniał tę ocenę.  

4. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w 

przedmiotowych zasadach oceniania opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych 

uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom.  

 

§ 84 

 

1. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści nau-

czania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępów 

ucznia. 

2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych 

prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, pro-

jektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji oraz innych form wynikają-

cych ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

3. Nauczyciel zajęć edukacyjnych w formie ustnej uzasadnia uczniowi lub jego rodzi-

com/prawnym opiekunom ocenę bieżącą, śródroczną, roczną. 

4. Na umotywowany na piśmie wniosek rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasad-

nia na piśmie ocenę śródroczną i roczną. 

5. Prace pisemne uczniów przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego i udostęp-

niane do wglądu rodzicom/prawnym opiekunom na terenie szkoły po ustaleniu terminu 

z nauczycielem zajęć edukacyjnych. 

6. Prace pisemne uczniów, w uzasadnionych przypadkach udostępniane są do wglądu, rodzi-

com/prawnym opiekunom w formie kopii papierowej lub skanu lub fotografii pracy przez 

dziennik elektroniczny. 

7. Inna dokumentacja oceniania, zwłaszcza dotycząca egzaminów poprawkowych, klasyfi-

kacyjnych, sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, jest przechowywana w szkole, 

w okresie przewidzianym odrębnymi przepisami i udostępniana do wglądu rodzi-

com/prawnym opiekunom na terenie szkoły po ustaleniu terminu z dyrektorem.  

8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności do celów badań w poradni psychologicz-

no-pedagogicznej, szkoła udostępnia rodzicom/prawnym opiekunom kopię wskazanej 

przez nich dokumentacji.  
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§ 85 

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele pro-

wadzący zajęcia edukacyjne. W przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez 

uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny dyrektor wyznacza nauczyciela tego same-

go lub pokrewnego przedmiotu uczącego w szkole. 

 

§ 86 

 

Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych 
 

1. Nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wycho-

wawca oddziału zobowiązani są do poinformowania ucznia i jego rodziców/prawnych 

opiekunów  poprzez dziennik elektroniczny lub w formie pisemnej o: 

a) przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

b) przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych mo-

że ubiegać się uczeń, który: 

a) systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, 

b) nieobecności na tych zajęciach są w większości usprawiedliwione, 

c) uzyskał pozytywną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, 

d) przystąpił do wszystkich obowiązkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności z 

danych zajęć edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela w danym roku szkolnym, 

e) skorzystał z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy. 

 

3. W celu podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, w ciągu 2 dni od 

poinformowania o ocenach przewidywanych, rodzice/prawni opiekunowie zwracają 

się w sposób skuteczny z wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (maksymalnie o 

jeden stopień). 

4. Nauczyciel po otrzymaniu wniosku, sprawdza spełnianie przez ucznia warunków 

umożliwiających podwyższanie oceny i kolejnego dnia roboczego udziela rodzi-

com/prawnym opiekunom odpowiedzi odmownej lub przychyla się do wniosku.  

5. Nauczyciel wyznacza zadanie, zakres wiedzy/umiejętności oraz termin w porozumie-

niu z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

6. Przeprowadza poprawę (ustną i/lub pisemną i/lub praktyczną) i informuje ucznia, ro-

dziców/prawnych opiekunów o uzyskanym wyniku.  
7. Uczeń otrzymuje lub nie wyższą ocenę w zależności od uzyskanych wyników. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który uzyskał odmowę, bądź nie podwyższył 

oceny przewidywanej mają prawo tego samego dnia zwrócić się z prośbą o umożli-

wienie podwyższania oceny do dyrektora szkoły. 

9. Dyrektor szkoły ma obowiązek rozpoznać sprawę w ciągu 2 dni roboczych. 

10. Dokumentację związaną z procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku 

szkolnego. 

11. Procedura podwyższania oceny musi zakończyć się co najmniej 1 dzień roboczy przed 

terminem planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
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§ 87 

 

Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej z zachowania 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyż-

szej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

2. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się 

uczeń, który: 

a) systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, 

b) ma usprawiedliwione nieobecności, 

c) swoim zachowaniem nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych, 

d) nie został ukarany karami statutowymi. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają do wychowawcy, nie później niż 2 dni po po-

informowaniu o ocenie przewidywanej, zamiar uzyskania wyższej od przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie przedstawiają wychowawcy informacje, które w znaczą-

cy sposób, zgodnie z kryteriami oceniania zachowania określonymi w statucie szkoły, 

mogą wpływać na zmianę oceny przewidywanej.  

5. Wychowawca ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymu-

je, bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który uzyskał odmowę, mają prawo tego samego 

dnia zwrócić się z prośbą o umożliwienie podwyższania oceny. 

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek rozpoznać sprawę w ciągu 2 dni roboczych. 

8. Dokumentację związaną z procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku 

szkolnego. 

9. Procedura podwyższania musi się zakończyć co najmniej 1 dzień roboczy przed ter-

minem wystawiania ocen rocznych lub końcowych. 

 

§ 88 

 

1. Informacje o postępach i trudnościach w nauce ucznia są przekazywane rodzi-

com/prawnym opiekunom w czasie spotkań z dyrekcją i wychowawcami klas, organizo-

wanych co najmniej trzy razy w roku szkolnym – we wrześniu, w środku każdego półro-

cza i po zakończeniu pierwszego półrocza. W czasie spotkań rodzicom/prawnym opieku-

nom przekazywane są informacje ustne o postępach dydaktycznych i zachowaniu uczniów 

oraz wykaz bieżących ocen z zajęć dydaktycznych lub wykaz ocen śródrocznych z zajęć 

dydaktycznych i zachowania. 

2. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów z dyrekcją lub wychowawcami mogą odbywać 

się także w innych terminach, w zależności od doraźnych potrzeb. 

3. Wychowawca klasy informuje uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach z 

zachowania nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować 

uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć eduka-

cyjnych, w tym o ocenach niedostatecznych, nie później niż na dwa tygodnie przed klasy-

fikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
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5. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia 

edukacyjne jest zobowiązany poprzez dziennik elektroniczny w formie pisemnej poinfor-

mować rodziców/prawnych opiekunów uczniów o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie z zachowania, w tym o ocenach 

niedostatecznych, nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

6. Informacje o postępach edukacyjnych i zachowaniu uczniów są przekazywane rodzi-

com/prawnym opiekunom na bieżąco w formie informacji pisemnej w dzienniku elektro-

nicznym. 

 

§ 89 

 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu półrocza, ale nie później 

niż na dwa dni przed końcem I semestru. 

2. Nauczyciele wpisują do dzienników oceny śródroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania 

najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

3. Klasyfikację roczną przeprowadza się nie wcześniej niż dziesięć i nie później niż cztery 

dni przed końcem zajęć dydaktycznych. 

4. Nauczyciele wpisują do dzienników oceny roczne i końcowe z zajęć edukacyjnych i z 

zachowania najpóźniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej. 

 

§ 90 

 

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych uregulowane są odrębnymi przepisami. 

 

§ 91 

 

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych uregulowane są odrębnymi przepisami. 

 

§ 92 

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia zarządzony przez dyrektora w przypadku zgło-

szenia przez rodziców lub prawnych opiekunów zastrzeżeń, że ocena z zajęć edukacyjnych 

lub z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen, przeprowadzany jest zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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Rozdział 8 

Uczniowie szkoły 

 

§ 93 

 

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji obowiązków określonych w statucie i bieżą-

cych zarządzeń władz szkolnych. 

2. Uczniowie jako członkowie społeczności szkolnej korzystają z praw gwarantujących im 

pełne poszanowanie godności, rozwijanie intelektu i zainteresowań oraz współdecydowa-

nie w sprawach dotyczących młodzieży i życia szkoły. 

 

§ 94 

 

Uczeń ma prawo do: 

1) obiektywnego oceniania, zgodnego z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz 

przepisami prawa oświatowego; 

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

umysłowej; 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności; 

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

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

6) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie 

wyjaśnień i odpowiedzi; 

7) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyj-

nych; 

8) korzystania z opieki higienicznej; 

9) korzystania ze wszystkich pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych zgodnie 

z regulaminami pracowni przedmiotowych; 

10) dodatkowej pomocy nauczyciela w opanowaniu wiedzy i umiejętności; 

11) jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; 

12) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości, zadań klasowych i badań wyników nauczania; 

13) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

14) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych i koleżeńskich; 
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15) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, pod warunkiem, że nie uwłacza to 

niczyjej godności osobistej; 

16) inicjatywy społecznej i obywatelskiej, która polega na przynależności do wybranej 

przez siebie organizacji działającej w szkole; 

17) wyłaniania w demokratycznych wyborach członków samorządu uczniowskiego, 

18) opieki socjalnej, gdy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; 

19) poinformowania o przewidywanych dla niego ocenach rocznych, w tym o ocenach 

niedostatecznych, w terminach i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnych zasa-

dach oceniania.  

 

§ 95 

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie dotyczących: 

1) regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia obowiązkowe; 

2) usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach obowiązkowych zgodnie z zasa-

dami określonymi w statucie; 

3) przestrzegania elementarnych zasad i norm współżycia społecznego zarówno podczas 

zajęć lekcyjnych, jak i w czasie zajęć organizowanych poza terenem szkoły; 

4) poszanowania sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych; 

5) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody; 

6) przebywania w czasie lekcji i przerw na terenie szkoły; 

7) niepalenia tytoniu, niepicia alkoholu, nieużywania narkotyków i innych środków odu-

rzających; 

8) dbanie o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i kolegów, przestrzeganie przepisów bhp, 

procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom epide-

micznym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych; 

9) poszanowania godności osobistej swojej i innych ludzi; 

10) dbania o kulturę słowa i zachowania; 

11) regularnego uczęszczania na zajęcia edukacyjne oraz należytego przygotowania się do 

nich; 

12) niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 

13) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymania czystości i porząd-

ku na terenie szkoły i jej otoczenia; 

14) pełnienia sumiennie dyżurów klasowych; 

15) rozliczania się ze wszystkich świadczeń na rzecz szkoły przed zakończeniem każdego 

roku szkolnego; 

16) dotrzymania przyjętych przez siebie zobowiązań; 

17) postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szko-

ły, współtworzenia jej autorytetu; 
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18) przestrzegania zarządzeń dyrektora i wszystkich nauczycieli. 

 

§ 96 

 

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do noszenia emblematu z godłem szkoły, wykonanym 

według ustalonego wzoru. Emblemat nosi się do stroju odświętnego.  

2. W czasie uroczystości, imprez szkolnych i pozaszkolnych obowiązuje strój odświętny.  

3. Przez strój odświętny rozumie się ubiór w tonacji biało-czarnej lub biało-granatowej. Dla 

uczennicy to biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, zakrywającym ramiona i ciem-

na spódnica do kolan bądź też długie spodnie w tej samej kolorystyce. Dla ucznia są to: 

biała koszula i długie, ciemne spodnie.  

4. Uczniowie szkoły zobowiązani są do noszenia obuwia zmiennego, na podeszwie gumo-

wanej, która zapobiega poślizgom. 

5. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju na co dzień. Strój ten powinien 

być estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków. Zabrania się noszenia ozdób i symboli 

sprzecznych z Konstytucją RP, godzących w zasady moralności i etyki, także ozdób 

i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia lub innych osób. Strój nie może eks-

ponować gołych ramion, brzucha, głębokich dekoltów i zawierać rozcięć. Nie może także 

przedstawiać wulgarnych napisów i rysunków.  

6. Strój codzienny dla dziewcząt powinien być zgodny z opisem: 

1) długie spodnie, spodenki, spódnica lub sukienka, nie krótsza niż sięgająca 15 cm nad 

kolano, nie mogą to być spodenki, w których uczennica ćwiczy na zajęciach sporto-

wych; 

2) bluza, bluzka, koszula, sweter z długim lub krótkim rękawem. 

7. Strój codzienny dla chłopców powinien być zgodny z opisem: 

1) koszula, koszulka z długim lub krótkim rękawem; 

2) długie spodnie, spodenki, nie mogą to być spodenki, w których uczeń ćwiczy na zaję-

ciach sportowych; 

3) marynarka, sweter lub bluza. 

8. Kolorystyka strojów powinna byś stonowana. 

9. W budynku szkoły uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy (czapka, kaptur, chusta). 

10. Uczniowie powinni dbać o to, aby ich strój w szkole oraz na zajęciach organizowanych 

poza szkołą był adekwatny do miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują.  

 

§ 97 

 

1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o swój estetyczny i schludny wygląd, przez co ro-

zumie się: 

1) czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów, farbowania, dre-

dów, irokezów, itp.; 
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2) zabrania się tatuaży i piercingu; 

3) dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii; 

4) krótkie i czyste paznokcie w naturalnym kolorze; 

5) stosowanie makijażu tylko podczas występów artystycznych lub w innych sytuacjach 

za zgodą wychowawcy. 

2. Zabrania się noszenia biżuterii, która może zagrażać bezpieczeństwu uczniów, szczegól-

nie długich wiszących kolczyków i ostrych bransolet. 

 

§ 98 

 

1. W szkole obowiązuje: 

1) zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających;  

2) zakaz opuszczania przez uczniów terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych bez uprzed-

niego zwolnienia u wychowawcy klasy, nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyrek-

tora; 

3) schludny strój i wygląd podczas zajęć szkolnych. 

2. Podczas dyskotek szkolnych opiekę nad uczniami sprawują: 

1) wychowawca klasy lub inny nauczyciel; 

2) opiekun samorządu uczniowskiego. 

 

§ 99 

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania bez zgody nauczycie-

la urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń do nagrywania obrazu i dźwięku. 

2. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być uży-

wany w trybie „milczy”. 

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonów komórkowych jest możliwe jedynie 

za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. 

4. Za zaginięcie lub kradzież urządzeń telekomunikacyjnych i innych przedmiotów należą-

cych do uczniów, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Od zasad przedstawionych w ust. od 1 do 4 można odstąpić tylko w przypadkach szcze-

gólnych (zagrożenie zdrowia i życia) za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

6. W stosunku do ucznia naruszającego zasady przedstawione w ust. od 1do 5 podejmuje się 

następujące działania: 

1) powiadomienie rodziców o naruszaniu zasad dotyczących używania telefonów komór-

kowych przez ucznia; 

2) uwzględnienie naruszania zasad dotyczących używania telefonów komórkowych przy 

ustalaniu oceny z zachowania; 

3) kary przewidziane w statucie. 
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§ 100 

 

1. Uczeń zobowiązany jest do skrupulatnego wykonywania obowiązków zawartych w statucie.  

2. W razie łamania praw ucznia zapisanych w statucie oraz w innych przepisach uczeń, ro-

dzice/prawni opiekunowie mają prawo zgłosić sprzeciw do dyrektora osobiście lub za po-

średnictwem wychowawcy klasy, czy pedagoga.  

3. Dyrektor wyjaśnia sprawę i podejmuje decyzję, w której określa zasadność roszczenia. 

4. W przypadku łamania praw ucznia dyrektor podaje sposób naprawienia szkody.  

5. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do rady pedagogicznej.  

6. Dyrektor w ciągu siedmiu dni od daty złożenia odwołania zwołuje radę pedagogiczną, 

która wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowną decyzję. 

7. Dyrektor i rada pedagogiczna przed rozwiązaniem problemu, na wniosek ucznia lub jego 

rodziców/prawnych opiekunów, konsultują się z przedstawicielami samorządu uczniow-

skiego.  

8. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna. 

 

§ 101 

 

1. Uczniowie nagradzani są za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) wrażliwość na krzywdę i niesienie pomocy potrzebującym; 

5) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek: wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, 

rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

3. W szkole przyznawane są następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała nauczyciela wobec klasy; 

2) wyróżnienie wychowawcy klasy; 

3) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

4) dyplomy, list pochwalny do rodziców; 

5) nagrody książkowe i rzeczowe; 

6) pochwały opiekunów organizacji; 

7) świadectwo z wyróżnieniem. 

4. Nagrody finansuje rada rodziców. 

5. W przypadku zastrzeżeń do nagrody, rodzice/prawni opiekunowie ucznia w ciągu trzech 

dni od otrzymania nagrody zgłaszają swoje zastrzeżenia na piśmie do dyrektora. 
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6. Dyrektor w ciągu pięciu dni zwołuje zespół składający się z dyrektora lub wicedyrektora, 

nauczyciela wychowawcy i pedagoga. Zespół analizuje zastrzeżenia i podejmuje decyzję. 

Decyzja ta jest ostateczna. 

 

§ 102 

 

1. Za nieprzestrzeganie statutu oraz zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w szkole sto-

sowane są kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy wobec rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 

2) upomnienie dyrektora szkoły wobec rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 

3) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na 

zewnątrz; 

4) przeniesienie do równoległej klasy; 

5) w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie do 

innej szkoły. 

2. Decyzję o karze przeniesienia do równoległej klasy podejmuje rada pedagogiczna na ple-

narnym posiedzeniu po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły w przypadku, gdy wejdzie w kolizję z pra-

wem, wywiera demoralizujący wpływ na kolegów oraz w świadomy i celowy sposób 

spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby. Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej 

szkoły podejmuje kurator oświaty na wniosek dyrektora. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do odwołania się na piśmie od kary do dyrekto-

ra za pośrednictwem wychowawcy w ciągu pięciu dni od jej wymierzenia. 

5. W szczególnych przypadkach dyrektor może zawiesić wykonanie kary na czas próbny, 

jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy lub rady rodziców lub samorządu uczniow-

skiego. 

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przyznanej 

mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

7. Przed upływem terminu dającego prawo do odwołania się kara nie jest wykonywana. 

8. Wniesienie odwołania na piśmie wstrzymuje wykonanie kary. 

9. O wyniku odwołania rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni na piśmie przez 

wychowawcę klasy. 

 

§ 103 

 

Za celowe niszczenie mienia szkolnego uczeń odpowiada materialnie i jest zobowiązany do 

naprawy szkód na koszt rodziców/prawnych opiekunów w terminie uzgodnionym z wycho-

wawcą lub dyrektorem. 
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Rozdział 9 

Rodzice/prawni opiekunowie 

 

§ 104 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowa-

nia i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do: 

1) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce;  

3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy szkoły. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek: 

1) wychowania dzieci pozostających pod ich władzą rodzicielską zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

2) udostępnienia aktualnych danych osobowych dziecka i rodziców/prawnych opiekunów 

w celach 

3) niezwłocznego informowania na piśmie szkoły o zmianie danych osobowych wymie-

nionych w pkt. 3 oraz w przypadku zmiany szkoły przez ucznia; 

4) niezwłocznego kontaktu ze szkołą w nagłych przypadkach dotyczących dziecka (od-

bieranie telefonów, e-maili); 

5) przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole; 

6) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole zgodnie z § 106; 

7) dokonania zwrotu wypożyczonych przez uczniów, podręczników i książek z biblioteki 

szkolnej; 

8) terminowego uiszczania opłat za wyżywienie dziecka; 

9) złożenia pisemnego oświadczenia o uczęszczaniu, dziecka na lekcje religii wraz z 

wnioskiem zapisu do szkoły;  

10) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczęszczania dziecka na zajęcia wy-

chowania do życia w rodzinie w terminie do 31 marca; oświadczenie złożone przez ro-

dziców/prawnych opiekunów dotyczy nowego roku szkolnego; w szczególnych przy-

padkach dopuszcza się złożenie wniosku w innym terminie. 
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§ 105 

 

W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są co 

najmniej trzy razy w roku spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

§ 106 

 

1. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole odbywa się na następujących zasadach:  

1) rodzice/prawni opiekunowie przedstawiają usprawiedliwienie nieobecności swojego 

dziecka z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub przedkładają wychowawcy 

klasy usprawiedliwienie w formie pisemnej; 

2) usprawiedliwienie nieobecności ucznia powinno nastąpić w terminie do dwóch tygo-

dni po zakończeniu nieobecności w szkole; 

3) usprawiedliwienia sporządzone w formie pisemnej wychowawca klasy przechowuje 

do końca roku szkolnego;  

4) zwolnienia ucznia z pojedynczych lekcji muszą być dokonywane przez rodzi-

ców/prawnych opiekunów przed planowaną absencją ucznia na zajęciach w formie pi-

semnej z podaniem przyczyny oraz deklaracją o zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa; 

5) wychowawca klasy analizuje treść usprawiedliwienia pod kątem zasadności absencji 

na zajęciach i podejmuje decyzję o uwzględnieniu usprawiedliwienia; 

6) od decyzji wychowawcy przysługuje rodzicom/prawnym opiekunom odwołanie do dy-

rektora;  

7) decyzja dyrektora jest ostateczna. 

2. Wyjazd ucznia na wycieczkę, zawody lub inne imprezy odbywające się poza terenem 

szkoły może nastąpić jedynie za zgodą rodziców/prawnych opiekunów udzieloną organi-

zatorom w specjalnym oświadczeniu. 

3. Udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych i lekcjach religii jest możliwy jedynie na pod-

stawie zgody rodziców/prawnych opiekunów udzielonej szkole w formie pisemnej. 

4. Przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie” organizuje się na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

 

§ 107 

 

Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania dyrektora 

szkoły o planowanym opuszczeniu szkoły przez dziecko, przeniesieniu do innej placówki, 

zmianie danych osobowych ucznia (nazwiska, miejsca zamieszkania), zmianach w opiece 

prawnej nad dziećmi. Informacja taka musi mieć formę pisemną. 
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Rozdział 10 

Współdziałanie szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami i innymi 

podmiotami 
 

§ 108 

 

Szkoła wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami podejmuje działania wychowawczo-

dydaktyczne na rzecz wychowanków. 

 

§ 109 

 

Szkoła organizuje działania wykraczające poza ramowy plan nauczania. Udział ucznia w ta-

kich zajęciach możliwy jest tylko za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.  

 

§ 110 

 

1. W szkole działa szkolne koło wolontariatu we współpracy z samorządem uczniowskim. 

2. Szkoła promuje działania na rzecz wolontariatu w rozumieniu świadomej, dobrowolnej 

i nieodpłatnej pomocy innym. 

3. Celem wolontariatu jest uwrażliwienie i czynne reagowanie na potrzebę pomocy, inicjo-

wanie działań charytatywnych w środowisku szkolnym i lokalnym, pomoc koleżeńska 

oraz wspomaganie różnego typu inicjatyw charytatywnych. 

4. Uczniowie są zachęcani do udziału w różnych formach wolontariatu w ramach szkolnych 

kół zainteresowań, aktywnego uczestnictwa w stowarzyszeniach i organizacjach, których 

celem jest niesienie pomocy innym. 

5. Działalność wolontariatu może być prowadzona na terenie szkoły we współpracy z insty-

tucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, za zgodą dyrektora, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

6. Uczniowie mogą brać udział w wolontariacie w wymiarze, który nie utrudni im nauki 

i pozwoli wywiązywać się z obowiązków szkolnych. 

7. Szkoła wspiera udział uczniów w wolontariacie w formie pomocy o charakterze organiza-

cyjnym, a także materialnie, w miarę posiadanych środków, szczególnie z wykorzystaniem 

funduszy gromadzonych przez radę rodziców. 

8. Uczniowie aktywni w zakresie wolontariatu mogą być nagradzani w formach i na zasa-

dach określonych w statucie. 

9. Działania w ramach wolontariatu prowadzone na terenie szkoły i odbywają się pod kie-

runkiem nauczyciela lub innej osoby zaakceptowanej przez dyrektora. 

10. Wolontariat może być organizowany przez samorząd uczniowski.  
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§ 111 

 

1. Szkoła systematycznie i planowo współpracuje z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, zwłaszcza z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ropczycach. 

2. W zakres ww. współpracy wchodzą: 

1) kierowanie przez szkołę uczniów na badania na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

2) wymiana informacji niezbędnych do udzielenia uczniowi i jego rodzicom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspólne organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu szeroko rozumianej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zapraszanie pracowników poradni do organizowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

5) współpraca w zakresie organizowania doradztwa dla rodziców/prawnych opiekunów; 

6) współpraca w zakresie organizowania w szkole pomocy psychologiczno- pedagogicz-

nej. 

 

§ 112 

 

1. Szkoła współpracuje ze służbą zdrowia oraz organem prowadzącym na zasadach określo-

nych w odrębnych przepisach. 

2. Opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują: 

1) pielęgniarka szkolna; 

2) stomatolog szkolny. 

3. W zakres opieki wymienionej w ust. 1 i 2 wchodzą w szczególności: 

1) okresowe badania lekarskie w terminach i na zasadach określonych w odrębnych prze-

pisach; 

2) udzielanie uczniom przez pielęgniarkę doraźnej pomocy w przypadku wystąpienia, 

w trakcie przebywania w szkole, problemów zdrowotnych; 

3) powiadomienie przez pielęgniarkę nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem lub 

dyrektora o konieczności wezwania pogotowia ratunkowego; 

4) organizowanie profilaktyki zdrowotnej; 

5) promowanie zdrowego stylu życia; 

6) opieka stomatologiczna nad uczniami szkoły; 

7) sporządzanie dokumentacji zdrowotnej uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 113 

 

1. Szkoła współpracuje z policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Współpraca z policją obejmuje przede wszystkim: 

1) wspólne prowadzenie profilaktyki zachowań ryzykownych, niezgodnych z ogólnie 
przyjętymi normami społecznymi oraz przepisami prawa; 

2) działania w zakresie zwalczania alkoholizmu i narkomanii; 

3) działania w zakresie przekazywania uczniom wiedzy na temat przepisów prawa ro-
dzinnego oraz dotyczącego małoletnich i nieletnich; 

4) propagowanie wśród uczniów znajomości przepisów ruchu drogowego; 

5) wykrywanie i zwalczanie przestępczości; 

6) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

§ 114 

 

Szkoła współpracuje z sądem w zakresie: 

1) przekraczania przez uczniów ogólnie przyjętych norm społecznych; 

2) łamania przez uczniów przepisów prawa; 

3) pomocy uczniom z rodzin patologicznych lub dysfunkcyjnych; 

4) pomocy uczniom, którzy stali się ofiarami przestępców. 

 

§ 115 

 

Szkoła współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną w zakresie udzielania 

wsparcia materialnego w postaci finansowej lub rzeczowej, w tym dożywiania, potrzebują-

cym uczniom i ich rodzinom. 

 

§ 116 

 

1. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem kultury 

i sztuki w zakresie realizowania jej zadań programowych. 

2. Współpraca ta polega przede wszystkim na:  

1) uczestnictwie uczniów w występach artystycznych, wystawach, spotkaniach z pisa-

rzami, poetami, artystami; 

2) udziale uczniów w konkursach; 

3) uczestnictwie uczniów w warsztatach i różnorodnych zajęciach plastycznych, muzycz-

nych i innych;  

4) prezentowaniu na wystawach prac plastycznych i literackich uczniów. 
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§ 117 

 

Szkoła może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami, które nie zostały wymie-

nione w § 105-110, o ile wzbogacają jej ofertę edukacyjną i zaspakajają różnorodne potrzeby 

społeczności szkolnej. 

 

Rozdział 11 

Ceremoniał szkoły 

 

§ 118 

 

1. Podczas świąt państwowych, ważnych rocznic lub okolicznościowych uroczystości na 

maszt szkoły podnosi się flagę państwową.  

2. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy 

masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy 

masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw podnieść ją do samej góry, na-

stępnie opuścić całkowicie.  

3. Poczet flagowy wyznaczany jest spośród uczniów szkoły. 

4. Skład osobowy pocztu flagowego:  

1) chorąży pocztu – uczeń;  

2) asysta – dwie uczennice. 

5. Uczestnictwo w poczcie flagowym to honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego 

w jego składzie znajdują się uczniowie o nienagannej postawie. 

6. Poszczególne komendy dla pocztu flagowego podczas uroczystości szkolnych są opisane 

w odrębnych przepisach. 

 

§ 119 

 

1. W Polsce symbole państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. 

znakami stowarzyszeń, miast, organizacji krajowych i międzynarodowych. 

2. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem 

do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy 

orzeł). Jest to zasada heraldyczna, przeniesiona do protokołu flagowego, zgodnie z którą 

prawą stronę tarczy herbowej określa się z pozycji trzymającego ją niegdyś rycerza.  

3. Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informujących: umieszczone 

na lub wewnątrz budynku komunikują, że znajduje się w nim urząd administracji publicz-

nej, placówka oświaty. Umieszczone w większej liczbie stają się dekoracją akcentującą 

wydarzenie państwowe lub narodowe. 

4. Otaczanie symboli narodowych czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego 

ucznia i pracownika Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach. 
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§ 120 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach od 17 października 2009 r. 

posiada sztandar. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a jego przechowywa-

nie, transport i przygotowanie do prezencji, poszanowania i właściwych postaw.  

3. Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny o wymiarach 100 cm x100 cm 

obszytego złotymi frędzlami. Na prawej stronie umieszczone jest godło państwowe. Lewa 

strona koloru ecru przedstawia godło szkoły, pod którym widnieją słowa patrona, Sewe-

ryna Udzieli: „My jesteśmy sternikami nawy, w której płynie naród w przyszłość”. 

4. Sztandar przechowywany jest w zamkniętej gablocie w szkolnej izbie pamięci. Są w niej 

również insygnia pocztu sztandarowego i opis przekazania go oraz teksty ślubowań: 

1) uczniów klas pierwszych; 

2) pocztu sztandarowego; 

3) uczniów klas kończących szkołę; 

4) przekazanie pocztu sztandarowego.  

 

§ 121 

 

1. Poczet sztandarowy prezentowany jest w czasie uroczystych akademii szkolnych. Uczest-

niczy również w uroczystościach patriotycznych na terenie gminy Ropczyce.  

2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska 

w szkole, dlatego w jego składzie znajdują się uczniowie o nienagannej postawie. 

3. Poczet sztandarowy wyznaczany jest spośród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Se-

weryna Udzieli w Ropczycach. 

4. Skład osobowy pocztu sztandarowego:  

1) chorąży pocztu – uczeń;  

2) asysta – dwie uczennice. 

5. Poczet sztandarowy występuje w odświętnym stroju szkolnym (biało-czarnym). Skład 

pocztu nosi białe rękawiczki, biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, 

zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze.  

6. Całością spraw organizacyjnych zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora 

spośród nauczycieli szkoły. 

7. Podczas obchodów uroczystości na terenie szkoły z udziałem pocztu sztandarowego sto-

suje się ustalone zasady stosowania ceremoniału. Są one opisane w regulaminie szkolnego 

ceremoniału, który jest odrębnym dokumentem. 
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§ 122 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach posiada hymn, który jest 

wykonywany podczas wszystkich uroczystości z udziałem społeczności szkoły. 

2. Podczas śpiewania hymnu szkoły uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą. 

 

§ 123 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach posiada godło (logo). 

2. Godło szkoły eksponuje się podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach 

urzędowych szkoły, znaczkach uczniowskich. 

 

§ 124 

 

1. W Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach odbywają się cyklicz-

nie następujące uroczystości:  

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) zakończenie roku szkolnego; 

3) pasowanie na ucznia.  

2. W Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach obchodzi się święta 

państwowe i inne uroczystości rocznicowe i okolicznościowe. 

3. Uroczystości szkolne odbywają się w sali gimnastycznej lub przed budynkiem szkolnym.  

4. Zaproszonych gości wita dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, zgodnie z przyję-

tymi zasadami precedencji. 

 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

 

§ 125 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 126 

 

1. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą celem zdobycia środków pozabudżeto-

wych. 
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2. Uzyskane środki są gromadzone na wydzielonym koncie w Urzędzie Miejskim w Rop-

czycach. 

3. O przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2 decyduje Rada Miejska w Ropczy-

cach na wniosek dyrektora. 

4. Szkoła może wzbogacać własną bazę o przedmioty przekazywane protokolarnie przez 

radę rodziców i sponsorów. 

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

przepisy. 

 

§ 127 

 

1. Obsługę finansowo-ekonomiczną i administracyjną szkoły prowadzi Zespół Obsługi Jed-

nostek Oświatowych w Ropczycach. 

2. Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych powołuje Burmistrz Ropczyc. 

3. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach odpowiada za sprawną 

i zgodną z prawem obsługę finansowo-ekonomiczną i administracyjną szkoły. 

4. Księgowy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach odpowiada za stronę 

formalno-prawną gospodarki finansowej szkoły. 

5. Pracownik ds. zatrudnienia odpowiada za formalno-prawną obsługę kadrową szkoły. 

 

§ 128 

 

Spory pomiędzy pracownikami szkoły nieobjęte statutem rozstrzyga się zgodnie z postano-

wieniami Kodeksu pracy i Karty nauczyciela. 

 

§ 129 

 

1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

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

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

4. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień okre-

śla ustawa Prawo oświatowe. 

5. Dyrektor, po przygotowaniu i uchwaleniu statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicz-

nienie społeczności szkolnej. 
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§ 130 

 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 

im. Seweryna Udzieli w Ropczycach uchwalony 1 września 2017 r. z późn. zm. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016r.  – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2021r. poz. 1082 ze zm.) – art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 80 ust 2 pkt 2). Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicz-

nych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz. U. z 2019 r poz. 502 ze zm.). 
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