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ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. Nazwa szkoły. 

 

W skład Zespołu Szkół w Otyniu wchodzą: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Otyniu. 

2. Publiczne Gimnazjum w Otyniu. 

3. Oddział Przedszkolny w Bobrownikach (od 01.09.2016r., przeniesiony do budynku ZS w 

Otyniu przy ulicy Żeromskiego 3), Oddział Przedszkolny w Modrzycy (przeniesiony                                             

do  budynku ZS w Otyniu przy ulicy Żeromskiego 3)  oraz Oddział Przedszkolny w Ługach. 

 

§ 2. Siedziba szkoły. 

 

1. Otyń, ulica Żeromskiego 3. 

2. Teren szkolny położony jest przy ulicach Żeromskiego i Rejtana, drodze nr 3 działki numer 

318/1 o pow. 2,4341 ha i 317/1 o pow. 1,9438 ha. 

 

§ 3. Organ prowadzący. 

 

Organem prowadzącym jest Rada Gminy w Otyniu. 

 

§ 4. Organ nadzorujący. 

 

Organem nadzorującym jest Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

§ 5. Status szkoły. 

 

Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

§ 6. Społeczność szkolna. 

 

Społecznością szkolną są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 

§ 7. Cykl kształcenia. 

 

Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat w Publicznej Szkole Podstawowej im.  

S. Żeromskiego i 3 lata w Publicznym Gimnazjum. 

 

§ 8. Sztandar szkoły. 

1. Szkoła posiada sztandar Szkoły:  

a. Sztandar jest symbolem Szkoły;  

b. opiekę nad Sztandarem sprawuje Samorząd Uczniowski;  

c. Sztandar używany jest w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych jako symbol Szkoły;  

d. do noszenia Sztandaru upoważniony jest Poczet Sztandarowy składający się z trzech 

wybranych uczniów, 

e. przekazanie sztandaru ma uroczystą oprawę i odbywa się w czasie uroczystości pożegnania 

absolwentów; 



 

2. Wzór Sztandaru szkoły stanowi załącznik nr 1                                                            

 

§ 9. Pieczęcie szkoły. 

 

1. Wzory pieczęci szkoły. 

                                                                                           Załącznik nr 2. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Cele i zadania szkoły. 

 

§ 10. Cele i funkcje szkoły. 

 

1. Szkoła realizuje cele zewnętrzne, tj. nałożone przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę oraz 

określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach szczegółowych wydanych na jej podstawie. 

2. Szkoła realizuje cele wewnętrzne wyznaczone przez system dydaktyczno – wychowawczy szkoły 

oraz oczekiwania społeczności lokalnej. 

3. Szkoła kieruje się zasadami nauk pedagogicznych, przepisami prawa obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej i przyjętymi przez Nią deklaracjami, konwencjami, umowami o prawach 

dziecka i człowieka. 

4. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z arkuszem organizacyjnym i 

planami pracy zatwierdzonymi i przyjętymi na dany rok szkolny. 

 

§ 11. Zadania ogólne szkoły. 

 

1. Szkoła: 

1) Zapewnia uczniom bezpłatną realizację obowiązku szkolnego. 

2) Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

4) Realizuje wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

opracowany w oparciu o zasady ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

5) Zapewnia możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. 

6) Zapewnia uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w sposób integralny, 

prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie oraz umożliwiający 

kontynuowanie nauki na kolejnych etapach kształcenia. 

7) Szkoła współdziała ze środowiskiem lokalnym w celu realizowania wewnątrzszkolnego 

programu wychowawczego i programu profilaktyki. 

8) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb, a także możliwości szkoły. 

9) Uznaje prawo rodziców do zgodnego z ich przekonaniami religijnymi i moralnymi, 

wychowania dzieci. 

2. Szkoła umożliwia uczniom:  

1) Podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

2) Wybitnie zdolnym realizowanie indywidualnego toku nauczania. 

3) Ukończenie szkoły w skróconym czasie. 

4) Realizację obowiązku szkolnego uczniom chorym przewlekle i niepełnosprawnym w 

formie nauczania indywidualnego. 

 

 

 

 



3. Szkoła zapewnia uczniom  opiekę w świetlicy szkolnej zgodnie z regulaminem pracy świetlicy 

szkolnej: 

 

1) pobyt w świetlicy szkolnej warunkuje pisemne zgłoszenie rodzica , 

2) wychowawca świetlicy ma obowiązek sprawdzania listy obecności na każdych zajęciach, 

3) dziecko ze świetlicy może odebrać rodzic lub osoba przez niego upoważniona na piśmie, 

4) w przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu uczniowie skierowani do świetlicy są pod 

opieką wychowawców świetlicy. 

5) Uczniowie klas 1  – 3  PSP mogą opuścić szkołę pod opieką rodziców lub osób upoważnionych. 

Samodzielne powroty do domu wymagają pisemnej zgody rodziców/opiekunów dziecka. 

 

6) Zadania świetlicy: 

 

- zapewnienie uczniom opieki w godzinach pracy ich rodziców, jak również tym nie 

posiadającym w domu rodzinnym właściwych warunków do nauki i spędzania czasu 

wolnego, 

- organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym 

trudności z nauką, 

- prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej 

postawy etyczno-moralnej, 

- rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych, 

- przygotowywanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy, 

- organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu, 

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku. 

 

§ 12. Zadania dydaktyczne. 

 

1. Wdrażanie różnorodnych metod kształcenia w celu umożliwienia uczniom zdobywania 

wszechstronnej wiedzy. 

2. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi –  realizowanie 

indywidualnych programów nauczania na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej. 

3. Rozwijanie i zaspakajanie zainteresowań uczniów poprzez tworzenie, w miarę posiadanych 

środków finansowych, kół przedmiotowych i kół zainteresowań. 

4. Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych oraz stwarzanie korzystnych warunków przygotowania do 

tego uczestnictwa. 

5. Prowadzenie edukacji patriotycznej, zdrowotnej, ekologicznej, informatycznej, regionalnej, 

czytelniczej i medialnej, przygotowującej do życia w rodzinie. 

 

 § 13. Zadania wychowawcze. 

 

1. Kształtowanie osobowości dziecka zgodnie z systemem wartości humanistycznych. 

2. Zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego. 

3. Budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego, kształtowanie społecznie wartościowych 

postaw, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu rodziny, szkoły, środowiska, narodu i świata. 

4. Przygotowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w poznawaniu kultury narodowej postrzeganej w 

perspektywie kultur innych narodów. 



5. Kształcenie humanitarnych postaw, umiejętności życia w społeczeństwie, obcowania z ludźmi, 

odpowiedzialności za swoje postępowanie. 

6. Wpajanie ogólnoludzkich zasad moralnych – poszanowania tradycji i tolerancji światopoglądowej. 

7. Kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia, poszanowania godności każdego człowieka. 

8. Uwrażliwienie na poszanowanie mienia szkolnego, prywatnego i państwowego. 

9. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

10. Nauczyciele Zespołu Szkół w Otyniu tworzą zespoły wychowawcze. 

Zespoły wychowawcze złożone są z wychowawców oddziałów danej grupy wiekowej: 

- oddziałów I, II, III PSP 

- oddziałów IV, V, VI PSP 

- oddziałów I, II, III PG 

W razie potrzeby w pracach zespołu mogą uczestniczyć pedagodzy szkolni, logopeda oraz inni 

specjaliści zatrudnienie w szkole. 

Pracą danego zespołu kieruje przewodniczący powoływany w każdym roku szkolnym przez dyrektora 

szkoły. 

Pracami wszystkich zespołów kieruje koordynator zespołów wychowawczych powoływany w każdym 

roku szkolnym przez dyrektora szkoły. 

Zespoły wychowawcze mają obowiązek organizowania spotkań przynajmniej dwa razy w semestrze i 

dokumentowania ich przebiegu zgodnie z zasadami ustalonymi na pierwszym  spotkaniu oraz 

zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły. 

1). Główne zadania zespołów wychowawczych to  ocena procesu nauczania i wychowania 

poszczególnych uczniów pod kątem wykrywania potrzeby udzielenia pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, wypracowanie wspólnej linii działania w pracy wychowawczej, dydaktycznej i 

opiekuńczej, dobór metod i form pracy z uczniami, podejmowanie działań prewencyjnych, niesienie 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom na terenie szkoły oraz realizacja działań 

wynikających z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki i  ich ewaluacja: 

a) w oddziałach 1 – 3 PSP: diagnoza wczesnoszkolna, wdrażanie do samodzielności, indywidualizacja 

pracy z uczniem, wczesna pomoc rodzinie; 

b) w zespołach: 4 – 6 PSP: eliminowanie wczesnych niepowodzeń szkolnych, indywidualizacja pracy 

z uczniem, łagodzenie stresu związanego z przekroczeniem progu edukacyjnego, praca z uczniami z 

problemami, pomoc rodzinie, przygotowanie do właściwego pokonania kolejnego progu edukacyjnego 

(szkoła podstawowa -gimnazjum).  

c) w zespołach I – III PG: analizowanie sytuacji wychowawczej i dydaktycznej w szkole, biorąc pod 

uwagę przede wszystkim uczniów trudnych wychowawczo oraz z trudnościami w nauce, współpraca z 

pedagogiem w celu ustalenia zasad pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla uczniów, 

wypracowanie procedur rozwiązywania problemów wychowawczych, poszukiwanie i 

wypracowywanie form i metod pracy, które pomogą dziecku i jego rodzinie w rozwiązywaniu 

trudnych problemów związanych z wypełnianiem obowiązków szkolnych, z okresem dorastania oraz 

w podejmowaniu właściwych decyzji w sytuacjach trudnych. 

2). W uzasadnionych przypadkach zespół wychowawczy: 

· wnioskuje o ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej tych 

rodziców, którzy w wyraźny sposób naruszają swoje prawa rodzicielskie, 

· wnioskuje o izolację dziecka od środowiska demoralizująco oddziałującego, 

· wnioskuje o udzielenie pomocy materialnej uczniom z rodzin żyjących w trudnych 

warunkach. 

3). W przypadkach szczególnie trudnych dyrektor szkoły może powołać dodatkowy zespół 

wychowawczy zajmujący się konkretnym uczniem lub uczniami. Zespół taki składa się z 

wychowawcy oddziału , pedagoga szkolnego i ewentualnie osób wskazanych przez dyrektora szkoły: 

a) zespół ma obowiązek organizowania spotkań raz w tygodni (w dniu wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły w odpowiednim zarządzeniu); 

b)  zespół działa do momentu rozwiązania go przez dyrektora szkoły stosownym zarządzeniem. 

 

 



§ 14. Zadania opiekuńcze. 

 

1.Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom, oraz nauczycielom pomocy psychologiczno -pedagogicznej i 

organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN: 

      1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi ZS w Otyniu polega na 

rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności 

z: 

      a) niepełnosprawności; 

      b) niedostosowania społecznego; 

      c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

      d) szczególnych uzdolnień; 

      e) specyficznych trudności w uczeniu się; 

      f) zaburzeń komunikacji językowej; 

      g) choroby przewlekłej; 

      h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

      i) niepowodzeń edukacyjnych; 

      j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

    spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi. 

    2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w ZS w  Otyniu rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 

pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla uczniów. 

   3) Korzystanie z pomocy psychologiczno –pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

   4) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor ZS w Otyniu. 

   5) Pomocy psychologiczno –pedagogicznej w ZS w Otyniu udzierają uczniom nauczyciele, 

pedagodzy, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny i psycholog. 

   6) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

      a) rodzicami uczniów; 

      b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, również specjalistycznymi; 

      c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

      d)  innymi szkołami i placówkami; 

      e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

 młodzieży. 

    7) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w ZS w  Otyniu jest udzielana z inicjatywy: 

       a) ucznia; 

       b) rodziców ucznia; 

       c) dyrektora szkoły; 

       d) nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem; 

       e) pielęgniarki szkolnej; 

       f) poradni; 

       g) pracownika socjalnego; 

       h) asystenta rodziny; 

       i) kuratora sądowego. 

  8)  W ZS w  Otyniu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz w formie: 

     a) klas terapeutycznych; 

     b) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

     c) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

     d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych  

     oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

     e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i 

kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum; 



     f) warsztatów; 

     g) porad i konsultacji. 

 9) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzicom uczniów i nauczycielom jest udzielana w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

10) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów  szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8. 

11) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w 

szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 

8. 

12)  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 5. 

13) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 4. 

14) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

15) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut, 

godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

16) Nauka ucznia w oddziale terapeutycznym oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – 

wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu 

osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego 

etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia 

ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

17) Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz z planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 

zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

18) Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

19) Nauczyciele oraz specjaliści w ZS w Otyniu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich 

zainteresowania i uzdolnienia. 

20) nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 

   a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u 

uczniów: 

  - trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej – ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub 

  - szczególnych uzdolnień; 

  b) w gimnazjum – doradztwo edukacyjno – zawodowe. 

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel lub 

specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują 

o tym wychowawcę. 

22) Wychowawca oddziału informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taka 

potrzebę. 

23) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w pkt.8, wychowawca planuje i 

koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 

realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – 



pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

24) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które wdanym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

25) Wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami ucznia, oraz w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami i 

specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w 

pkt.7. 

26) W przypadku, gdy uczeń był już objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, 

wychowawca  planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia 

wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. 

27) Dyrektor ZS w Otyniu wyznacza osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom. 

28) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i 

koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla 

ucznia form tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

29) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizacje tych form. 

30) Formy i okres udzielania uczniowi, posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia zgodnie z odpowiednimi przepisami przez pedagoga szkolnego. 

31) Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadza 

dokumentację zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

32) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pedagog 

szkolny uwzględnia w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, wnioski dotyczące 

dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

33) O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 

34) O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia, w sposób przyjęty w ZS w Otyniu. 

 35)  Do zadań pedagoga i psychologa w ZS w Otyniu należy w szczególności: 

    a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

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

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

   c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb; 

   d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

   e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

   f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

   g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 



   h) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

  36) Do zadań logopedy w ZS w Otyniu należy w szczególności: 

     a) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy uczniów; 

     b)  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie 

stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

    c)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

    d) wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

37) Do zadań doradcy zawodowego ZS w Otyniu należy w szczególności: 

   a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

   b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia; 

   c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

  d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

  e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

  f) wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 38) Do zadań terapeuty pedagogicznego ZS w Otyniu należy w szczególności:  

   a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

   b) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

   c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

   d) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom opuszczonym, osieroconym, niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym, uczniom z rodzin wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne. 

3. Zadania opiekuńcze muszą być zgodne z obowiązującymi w szkołach ogólnymi przepisami 

bezpieczeństwa: 

1). Szkoła zapewnia pełne bezpieczeństwo uczniom i higienę zgodnie z ogólnymi przepisami.  

2). Za bezpieczeństwo ucznia szkoła odpowiada od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu 

jego wyjścia ze szkoły.  

3). W pomieszczeniach takich jak pracownia informatyczna, sala gimnastyczna, świetlica, pracownia 

techniczna, biblioteka i klasopracownie obowiązują regulaminy.  

4). Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły.  

5). Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, 

m. in. nauczyciel informatyki wyposaża szkolne komputery w programy blokujące treści internetowe, 

które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów.  

6). Każde zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia listy obecności i ustalenia w miarę możliwości 

przyczyn nieobecności ucznia.  

7). Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny nauczyciel.  

8). W szczególnie uzasadnionych przypadkach (nieobecność nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie 

grup uczniów (również całych oddziałów) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.  



9). Ucznia z danej lekcji może zwolnić: dyrektor szkoły, wychowawca oddziału lub nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych – na  wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i 

godzinę wyjścia ze szkoły.  

10). Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej 

opieki.  

11). W uzasadnionych przypadkach może mieć miejsce zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia 

przez niego zajęć w szkole u innego nauczyciela lub pracy w bibliotece po uzgodnieniu tego z 

nauczycielem lub bibliotekarką.  

12). Uczniów można zwolnić z pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych (po uprzednim 

powiadomieniu rodziców uczniów z klas 1 – 3 i 4 – 6 szkoły podstawowej). 

13). Podczas wyjść i wycieczek szkolnych poza teren szkoły opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel 

zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem Wycieczek, który stanowi załącznik nr 3. 

14). Podczas przerw nauczyciele dyżurują na korytarzach szkolnych i boisku zgodnie z zatwierdzonym 

przez Radę Pedagogiczną Regulaminem Dyżurów Nauczycieli.  

15). Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami wymagającymi specjalnej troski, zapewniając 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z pedagogiem szkolnym i nauczanie indywidualne w domu ucznia 

z wyznaczonym nauczycielem.  

16). Szkoła jako jednostka organizacyjna ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wypadków 

zaistniałych podczas organizowanych przez nią zajęć; w związku z tym prowadzi  ubezpieczenie 

uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy umyślnej jak i nieumyślnej oraz 

od odpowiedzialności cywilnej dla pracowników szkoły.  

17). W szkole zarówno nauczyciel, jak i każdy inny pracownik zobowiązany jest natychmiast 

reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa.  

18). Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające 

na terenie szkoły, w razie potrzeby fakt zgłosić dyrektorowi szkoły.  

19). Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o 

wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia lub życia uczniów.  

20). Szkoła zapewnia uczniom równomierne i różnorodne rozłożenie zajęć w czasie dnia.  

21). W szkole realizowane są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, uczniowie mają 

możliwość uzyskania karty rowerowej.  

22). Nauczyciele przeprowadzają rozmowy i lekcje wychowawcze poświęcone tematyce 

bezpieczeństwa, przemocy w szkole.  

23). Nauczyciele rozpowszechniają wśród uczniów materiały informacyjne dotyczące miejsc, w 

których można uzyskać pomoc w sytuacjach trudnych.  

24). W szkole corocznie przeprowadza się badanie stanu bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu. Na 

podstawie badań wyciąga się wnioski i podejmuje właściwe działania.  

25). Prace remontowe odbywają się pod nieobecność uczniów.  

26). Dyrektor dba o przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów należących do szkoły.  

27). W przypadku popełnienia przez ucznia czynu przestępczego na terenie szkoły dyrektor szkoły 

może skierować sprawę na policję i do Sądu Rejonowego po uprzednim zawiadomieniu rodzica.  

4. Zwalnianie uczniów z zajęć lekcyjnych. 

1.      Z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania uczniów 

z zajęć lekcyjnych. 

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 



2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców  

przez ucznia, nauczyciela, innego pracownika szkoły lub pielęgniarkę i odebraniu ucznia przez 

rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną. 

3. Zwolnienie ucznia możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby rodziców podpisanej  

w dzienniczku korespondencji, dzienniku elektronicznym Librus (moduł wiadomości) lub 

osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły rodzica i uzgodnienia czasu 

zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. W sytuacjach awaryjnych 

dopuszczalne jest zwolnienie ucznia na podstawie wiadomości przesłanej SMS-em. 

W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału i nauczyciela przedmiotu uprawniony  

do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi 

nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki szkolnej, która  

po stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły 

i odebranie dziecka. 

5. Ucznia odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe. 

6. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3. i ust. 4. zgłosi się 

rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, wzywa się policję. 

7. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel  

za pośrednictwem ucznia danego oddziału lub pracownika będącego w pobliżu sali lekcyjnej 

wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem. 

8. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza. 

9. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całego oddziału) z ostatniej godziny lekcyjnej  

lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach 

podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających 

zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

10. Za przekazanie informacji, o której mowa w ust. 9 odpowiedzialny jest wychowawca, 

a w przypadku jego nieobecności inny nauczyciel wskazany przez wicedyrektora lub sam 

wicedyrektor. 

11. Procedury dotyczące: 

1) postępowania  w przypadku uskarżania się ucznia na zły stan zdrowia; 

2) zwalniania ucznia z danej lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne; 

3) zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego; 

4) uzyskiwania zwolnień z zajęć religii/etyki w ZS w Otyniu; 

5) zwalniania uczniów z zajęć w trakcie ich trwania; 

6) zwalniania uczniów z nauki drugiego języka obcego; 

           stanowią załącznik nr 14  do Statutu Szkoły. 

                                                                                                                        

5. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział klasowy ogólnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi – wychowawcy. 

                                                                                                                                   

                                                                            

ROZDZIAŁ II 

Organy szkolne. 

 

§ 15. Organy szkoły. 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły. 

2) Rada Pedagogiczna. 

3) Rady Rodziców. 



4) Samorząd Uczniowski. 

 2. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji określonych ustawą i regulaminami wewnętrznymi. 

 

§ 16. Dyrekcja Szkoły – prawa i obowiązki. 

 

1. Dyrektor Szkoły realizuje politykę oświatową państwa w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

 

2. Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z 

obowiązującą ustawą o systemie edukacji. 

 

3. Dyrektor Szkoły: 

1) Kieruje działalnością szkoły. 

2) Reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

3) Kieruje pracą Rady Pedagogicznej, realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji. 

4) Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami. O fakcie tym zawiadamia organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. 

5) Przedstawia Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku, informacje o działalności 

szkoły, wnioski wypływające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, oraz raz w roku, 

plan pracy szkoły i plan organizacyjno – finansowy. 

6)  Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie. 

7) Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

8) Jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w szkole pracowników – 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania z pracy; 

b) powołania i odwołania wicedyrektorów oraz dokonania szczegółowego podziału 

kompetencji; 

c) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych w stosunku do pracowników i 

uczniów, zgodnie z uregulowaniami prawnymi; 

d) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, po 

zasięgnięciu opinii odpowiednich organów 

9) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli. 

10) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego. 

11) W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radami Rodziców i 

Samorządem Uczniowskim. 

12) Współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w szkole w ramach obowiązujących 

przepisów prawa. 

13) W sprawach wymagających powszechnej konsultacji dotyczących istotnych spraw szkoły, 

Dyrektor może zarządzić przeprowadzenie ogólnoszkolnego referendum wśród pracowników, 

uczniów i rodziców. 

14) Wykonuje inne zadania szczegółowe wynikające z przepisów prawa. 

15) Zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan 

zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub 

zrealizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. 

16) Odpowiada za zapewnienie prawidłowych warunków przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego, szczegółowe zasady którego reguluje uso i rozp. MEN. 

17) Nie obciąża rodziców kosztami udostępniania informacji o postępach  ich dzieci w nauce. 

 

 

 



4. Zadania wicedyrektora d/s organizacyjno - dydaktycznych: 

 1). Wspomaga Dyrektora Szkoły w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli 

w zakresie planowania i realizacji programów nauczania, rozkładów materiałów, wynikowych planów 

nauczania, prowadzenia dokumentacji pedagogicznej. 

 2). Wspomaga Dyrektora Szkoły w prawidłowym wdrażaniu planów nauczania, prowadzeniu  

i organizacji zajęć fakultatywnych, podziale na grupy przy nauczaniu, niektórych przedmiotów. 

 3). Nadzór nad klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, przebiegiem egzaminu klas III 

gimnazjum), egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych, poprawkowych, prowadzeniem ksiąg 

uczniów. 

4). Przeprowadzanie badania wyników nauczania w wyznaczonych klasach. 

5). Kontrola dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli. 

 6). Wspomaga Dyrektora Szkoły w planowaniu pracy, opracowuje tygodniowy plan zajęć lekcyjnych. 

 7). Zastępuje Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności. 

 8) Nadzoruje przebieg olimpiad i konkursów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych. 

 9). Wykonuje inne zlecone przez Dyrektora Szkoły czynności. 

 

 

 5. Zadania wicedyrektora ds. opiekuńczo - wychowawczych: 

1). Wspomaga Dyrektora Szkoły w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli. 

 2). Opieka nad pracą samorządu szkolnego, gromady zuchowej i drużyny harcerskiej, nadzór nad 

organizacją szkolnych wycieczek, obozów, wypoczynku wakacyjnego uczniów. 

 3). Koordynacja działań w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczych (stypendia, zapomogi, 

pomoc materialna, dożywianie). 

 4). Współpraca z nauczycielami świetlicy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania spraw 

wychowawczych. 

5). Współpraca z nauczycielem biblioteki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania spraw 

wychowawczych. 

 6). Organizacja pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, koordynacja pracy szkolnego zespołu 

wychowawczego. 

7). Nadzór na pracą i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pedagogów szkolnych, nauczycieli 

świetlicy,  biblioteki, logopedy i psychologa szkolnego. 

 8). Zastępuje Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności. 

 9). Wykonuje inne zlecone przez Dyrektora Szkoły czynności. 

 

§ 17. Rada Pedagogiczna. 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące 

kształcenia i wychowania. 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

 

1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 

2) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych podejmowanych 

w szkole. 

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, opiniowanie wniosków 

nauczycieli o skierowanie na różnorodne formy doskonalenia zawodowego zgodnie z 

potrzebami szkoły i środowiska. 

5) Podejmowanie innych działań wynikających z przepisów szczegółowych. 

6) Zatwierdzanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników. 

7) Zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki. 

8) Ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen. 

9) Wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności. 

10) Uchwalanie warunkowej promocji uczniów. 

11) Ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom. 



12) Ustalanie sposobu wykorzystania nadzoru  pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) Organizację pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2) Projekt planu finansowego szkoły. 

3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, medali i innych wyróżnień. 

4) Propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych. 

5) Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz 

odwołanie z tych stanowisk. 

6) Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o 

odwołanie Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora o odwołanie z zajmowanego stanowiska innego 

nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole. 

7) Rada Pedagogiczna opracowuje Statut Szkoły i wprowadza w nim zmiany. 

8) Rada Pedagogiczna diagnozuje pracę szkoły, aby wspierać ją w realizowaniu zadań i celów 

statutowych. 

9) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

10) Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej. 

                                                                                                                                            Załącznik nr 4. 

 

§ 18. Rada Rodziców. 

 

1. Reprezentacja rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. 

Żeromskiego i Publicznego Gimnazjum w Otyniu przyjmuje nazwę Rada Rodziców.  

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców szkoły. Podejmuje działania zmierzające do 

doskonalenia statutowej działalności szkoły.  

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów 

i zadań szkoły. 

2) Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad 

gospodarowania nimi. 

3) Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu 

na jej działalność, stwarzając możliwość: 

a)  zapoznania z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły i 

klasy; 

b) zaznajamiania z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów lub 

trudności w nauce; 

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania dziecka; 

e) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy dydaktyczno – 

wychowawczej szkoły; 

f) określania struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców  

4. Organizacja działalności rodziców i ich Rad: 

1) Podstawowym ogniwem organizacyjnym są rodzice uczniów poszczególnych klas. 

2) Rodzice na pierwszym zebraniu w roku szkolnym (nie później niż do 31 października) 

wybierają spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z 3 – 5 osób. Klasowa Rada 

Rodziców wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 



3) Rodzice na pierwszym zebraniu w roku szkolnym (nie później niż do 31 października) 

wybierają spośród siebie, w wyborach tajnych, po 1 reprezentancie, który wchodzi w skład 

Szkolnej Rady Rodziców. 

4) Plenarne zebranie Szkolnej Rady Rodziców PSP i Szkolnej Rady Rodziców PG wybiera 

spośród siebie: Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną Rady Rodziców. 

5) Prezydia: Szkolnej Rady Rodziców PSP i Szkolnej Rady Rodziców PG, kierujące pracami 

Rady, składają się z 5 – 7 członków. Na pierwszym zebraniu po wyborach, Prezydium 

dokonuje ukonstytuowania się, wybierając spośród siebie Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków Prezydium. 

6) Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, organ kontrolny, składa się z 3 – 5 osób. Co najmniej 

jeden z członków Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa 

finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu 

wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę. 

7) Szkolne Rady Rodziców PSP i PG wybierają spośród siebie 7 przedstawicieli, którzy wejdą w 

skład Rady Rodziców Zespołu Szkół w Otyniu. 

8) Plenarne zebranie Rady Rodziców ZS w Otyniu wybiera spośród siebie: Prezydium i Komisję 

Rewizyjną. 

9) W skład Prezydium Rady Rodziców ZS w Otyniu wchodzą z urzędu: Przewodniczący i 

Skarbnik Szkolnej Rady Rodziców PSP i Przewodniczący i Skarbnik Szkolnej Rady Rodziców 

PG. 

10) Prezydium Rady Rodziców ZS w Otyniu, kierujące pracami Rady składa się z 5 osób. Na 

pierwszym zebraniu po wyborach (nie później niż do 31 października) Prezydium dokonuje 

ukonstytuowania się wybierając spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i 2 

członków Prezydium. 

11) Komisja Rewizyjna Rady Rodziców ZS w Otyniu, organ kontrolny, składa się z 3  osób. Co 

najmniej jeden z członków Komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa 

finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają 

spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę. 

5. Do kompetencji Szkolnej Rady Rodziców i Rady Rodziców ZS w Otyniu należy: 

1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli 

w ZS w Otyniu; 

b) programu profilaktyki szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów w ZS w 

Otyniu oraz potrzeb lokalnego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w 

ZS w Otyniu. 

3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora ZS w Otyniu. 

4) Opiniowanie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania. 

5) Opiniowanie zgody na podjęcie w ZS w Otyniu działalności przez organizacje i 

stowarzyszenia, których celem jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

6) Opiniowanie stroju szkolnego. 

6. Każdy z rodziców ma prawo uzgodnić z nauczycielem, wychowawcą oddziału sposób 

pedagogicznego oddziaływania na swoje dziecko. 

7. Rodzice mają prawo zgłosić do Dyrektora Szkoły wniosek o dokonanie zmiany nauczyciela danego 

przedmiotu lub wychowawcy oddziału.  Wniosek taki musi być uzasadniony na piśmie i podpisany 

przez minimum 75% rodziców danego oddziału (przyjmując, że ucznia reprezentuje jeden z 

rodziców). Dyrektor  

Szkoły zobowiązany jest zbadać zasadność wniosku i o podjętej decyzji poinformować na piśmie 

zainteresowanych rodziców przez Przewodniczącego Klasowej Rady Rodziców. 

8. Będąc członkami społeczności szkolnej, rodzice zobowiązani są dbać o jej dobre imię. 



9. Regulaminy: Szkolnej Rady Rodziców PSP, Szkolnej Rady Rodziców PG, Rady Rodziców ZS w 

Otyniu określa załącznik nr 5. 

Załącznik nr 5 

§ 19. Samorząd Uczniowski. 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. 

Żeromskiego i Publicznego Gimnazjum w Otyniu. 

2. Reprezentacją samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego, wybierana – zgodnie z uchwaloną 

przez siebie ordynacją wyborczą, w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim. 

3. Uczniowie respektują uchwały i program swojej Rady. 

4. Samorząd Uczniowski i jego Rada może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły 

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

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymogami. 

2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

3) Prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiając zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań. 

4) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, informowania społeczności szkolnej o 

swoich problemach i opiniach, kierując się zasadą poszanowania godności i prywatności 

drugiego człowieka. 

5) Prawo do prowadzenia, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski dba o porządek i estetykę korytarzy, gabinetów i terenów przyszkolnych. 

Uczniowie klas 6 PSP i klas I – III PG pełnią dyżury szkolne w czasie przerw, według harmonogramu 

opracowanego przez opiekuna dyżurów. 

6. Przedstawiciele SU mogą brać udział w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

7. Ustalenia podjęte wspólnie przez nauczycieli i uczniów muszą być przestrzegane i respektowane 

przez wszystkich. 

8. SU ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu. 

9. Rada SU działa według regulaminu i planu pracy zgodnych z niniejszym statutem, stanowiących 

załącznik nr 6. 

Załącznik nr 6 

§ 20. Współpraca organów szkoły. 

 

1. Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rady Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego 

współdziałają ze sobą poprzez stałą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach. 

2. Rozwiązywanie konfliktów odbywać się będzie wewnątrz szkoły (w uzasadnionych przypadkach na 

wspólnych posiedzeniach wybranych reprezentantów). 

3. Na zgodny wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego w szkole może funkcjonować 

Szkolny rzecznik Praw Ucznia. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 

§ 21. Nauczyciele. 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowanie godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy. 



3. Zgodnie z art. 42 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, nauczyciel może prowadzić bezpłatnie zajęcia opiekuńczo 

– wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo 

(czas trwania jednych zajęć to 45 lub 60 minut w zależności od ich specyfiki). 

4. W szczególności każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

1) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2) Prawidłowy i efektywny przebieg procesu dydaktycznego. 

3) Pomoce dydaktyczne, sprzęt szkoły, jej wygląd i otoczenie oraz estetykę klas. 

4) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań. 

5) Znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów. 

6) Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe i równe ich traktowanie. 

7) Udzielanie pomocy uczniom klas najmłodszych w zaadaptowaniu się do nowych warunków. 

8) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb uczniów. 

9) Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) Systematycznej współpracy z rodzicami (opiekunami) ucznia. 

2) Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej. 

3) Respektowania zaleceń instytucji wspomagających pedagogów (nauczycieli szkoły). 

4) Dbałości o poprawność językową w mowie i piśmie. 

6. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół 

przedmiotowy. 

7. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły, przewodniczący zespołu. 

8. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych. 

2) Wspólne opiniowanie przygotowane w szkole programów autorskich. 

3) Opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników w 

nauce. 

4) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli. 

5) Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz w uzupełnianiu ich 

wyposażenia. 

9. W ramach środków przyznanych przez organ prowadzący nauczyciele mogą otrzymywać dodatek 

motywacyjny za bieżące osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

10. Za szczególne osiągnięcia w pracy Dyrektor Szkoły może nagrodzić nauczyciela wg 

obowiązujących wewnętrznych kryteriów i zasad określonych w regulaminie pracy. 

11. W przypadku zaniedbywania przez nauczyciela obowiązków Dyrektor Szkoły może stosować 

wobec niego kary wg regulaminu pracy i innych przepisów wykonawczych. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa (zgodnie z procedurami obowiązującymi 

w szkole). 

13. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie 

potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły  

(woźną) o fakcie przebywania osób postronnych. Pracownik ten powinien zwrócić się do w/wym. osób 

o podanie celu pobytu, a w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub jego 

zastępców, ewentualnie skierować taką osobę do Dyrektora. 

14. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły lub 

jego zastępców o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 



§ 22. Wychowawca oddziału. 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział klasowy ogólnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi – wychowawcy. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawca powinien prowadzić 

przydzielony oddział przez cały etap edukacyjny: 

a) w oddziałach 1 – 3 PSP przez okres trzech lat 

b) w oddziałach 4 – 6 PSP przez okres trzech lat 

c) w oddziałach I – III PG przez okres trzech lat 

2. Zadaniem wychowawcy jest: 

1) Sprawowanie opieki wychowawczej nad zespołem klasowym. 

2) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia. 

3) Przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

4) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów. 

5) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej (integrowanie). 

6) Otoczenie opieką każdego wychowanka. 

7) Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

społecznego. 

8) Ustalanie treści i form zajęć dydaktycznych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy. 

9) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale (uzgadnianie oddziaływań 

wychowawczych), szczególnie w stosunku do tych uczniów, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka. 

10)   Utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych (zebrania klasowe, 

kontakty indywidualne), 

b)  włączenia rodziców w sprawy życia oddziału i szkoły. 

c) rozeznanie w sytuacji materialnej i życiowej uczniów, które pozwoli na udzielenie w 

razie konieczności pomocy, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach życiowych. 

11) Organizowanie spotkań rodziców z wychowawcą  przynajmniej dwa razy w semestrze. 

12) Współpraca z pedagogiem szkolnym i instytucjami specjalistycznymi wspomagającymi pracę    

szkoły w zakresie rozpoznawania potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów. 

13) Systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dziecka w nauce i zachowaniu 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

14) Zapoznanie uczniów i ich rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania, 

trybem wnoszenia odwołań od oceny – egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego. 

15) Troska o estetykę i czystość klasopracowni. 

16) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i wychowawczej (m.in. przechowywanie przez cały 

rok szkolny wszystkich usprawiedliwień i zwolnień uczniowskich). 

17) Opieka nad zdrowiem uczniów, a szczególności: 

a) wdrażanie uczniom dbałości o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą; 

b) interesowanie się stanem zdrowia uczniów - stały kontakt z pielęgniarką szkolną oraz 

rodzicami i opiekunami uczniów w zakresie stanu zdrowia wychowanków. 

 18) Stosowanie wszystkich obowiązujących procedur w sytuacjach kryzysowych w zakresie    

obowiązującym danego nauczyciela. 

    19)  Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich 

zajęć szkolnych (ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi). Traktowanie nieobecności 

ucznia powyżej 3 dni jako konieczności wymagającej interwencji - kontaktu z rodzicami dla 

wyjaśnienia sprawy. 

    20)   Usprawiedliwianie lub nieusprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole (na podstawie 

wniosku rodzica). 



    21.) Systematyczne i dokładne przekazywanie informacji i współpraca na linii: oddział - nauczyciel,  

oddział - rodzice, nauczyciel - rodzice, oddział - dyrektor, dyrektor - rodzice (szczególną 

uwagę należy zwrócić na bieżące informowanie wychowanków o zmianach w planie lekcji, 

będących wynikiem nieobecności w szkole danego nauczyciela). 

    22)   Interweniowanie w sytuacjach, gdy zagrożone jest dobro lub bezpieczeństwo dziecka.    

3. Na życzenie wychowawcy lub rodziców w zebraniu rodziców ma obowiązek uczestniczyć 

zaproszony nauczyciel danego przedmiotu, pedagog, logopeda lub inny pracownik szkoły. 

4. Początkujący nauczyciel w swojej pracy wychowawczej ma prawo do uzyskiwania pomocy 

merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej od Dyrektora Szkoły, jego zastępców, starszego 

stażem kolegi i pedagoga szkolnego.  

5. Zmiana nauczyciela wychowawcy: 

1) Rodzice (opiekunowie) uczniów danego oddziału mają prawo złożyć do Dyrektora Szkoły 

umotywowany wniosek w sprawie doboru bądź zmiany nauczyciela – wychowawcy, o ile ten 

wniosek jest poparty przez bezwzględną większość rodziców klasy (75%). 

2) Dyrektor Szkoły w terminie dwóch tygodni, w porozumieniu z Rada Pedagogiczną, podejmie 

ostateczną decyzję i przekaże ją rodzicom. 

 

§ 23. Pracownicy niepedagogiczni. 

 

1. Dla realizacji innych celów i zadań szkoły oraz zapewnienia jej funkcjonowania zatrudnia się 

pracowników administracji i obsługi. Zasady zatrudniania wyżej wymienionych pracowników 

określają odrębne przepisy. 

2. Zasady przyznawania premii pracownikom administracji i obsługi ustala regulamin premiowania 

(stanowiący odrębną dokumentację). 

3. Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w procesie wychowawczym. 

4. Każdy pracownik niepedagogiczny ma prawo: 

1) Zareagować na zachowanie ucznia lub innego członka społeczności szkolnej w sposób 

odpowiedni do sytuacji. 

2) Zgłaszać Dyrektorowi Szkoły, nauczycielom, wychowawcom, organom szkoły uwagi i opinie 

we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i uczniów. 

5. Obowiązkiem każdego pracownika jest rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych zakresów 

czynności (stanowiących odrębną dokumentację). 

 

 

§ 24. Postanowienia ogólne dotyczące pracowników. 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły mogą zrzeszać się w związkach zawodowych i korzystać z ich ochrony 

prawnej. 

2. W szkole działa Społeczny Inspektor Pracy w oparciu o określone przepisy. 

3. Każdy pracownik zobowiązany jest dochować tajemnicy służbowej. 

4. Stosuje się zasadę niejawności wynagrodzeń pracowników. 

5. Obowiązki prawa, kompetencje pracownicze szczegółowo określa odrębna dokumentacja. 

6. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracy naszej szkoły 

(stanowiącego odrębną dokumentację) oraz wykonywania innych czynności i poleceń zleconych przez 

dyrektora lub wicedyrektorów szkoły. 

7. Obowiązkiem każdego pracownika jest dbanie o dobre imię szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Uczniowie szkoły. 

 

§ 25. Realizacja obowiązku szkolnego. 



 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie realizujący obowiązek szkolny. Uczniami szkoły są dzieci 

zamieszkałe w obwodzie naszej placówki oraz poza nim, przyjęte za zgodą Dyrektora Szkoły. 

2. Uczniowie klas I PSP i PG najpóźniej do 30 października każdego roku zostają uroczyście przyjęci 

do grona społeczności uczniowskiej – pasowanie na ucznia. 

3. Odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić w przypadkach uzasadnionych różnymi 

przyczynami, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się skierowanie dzieci do szkół specjalnych lub 

przysposabiających do zawodu. 

5. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kurator Oświaty może zwolnić 

od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat. 

6. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Za jego realizację odpowiedzialni są rodzice. 

 

§ 26. Prawa ucznia. 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) Bezpłatnej nauki w szkole. 

2) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej. 

3) Współuczestniczenia w zarządzaniu szkołą i wpływaniu na jej życie przez działalność 

samorządową. 

4) Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życie szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi. 

5) Rozwijania własnej osobowości, uzdolnień, zainteresowań, uczestniczenia w zajęciach 

pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią. 

6) Korzystania z pomieszczeń szkoły w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej zgodnie z regulaminem. 

7) Korzystania z urządzeń, sprzętów i środków dydaktyczno – wychowawczych. 

8) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i 

poszanowanie własnej godności. 

9) Korzystania z porad i pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowawcy oddziału , 

pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły. 

10) Uzyskania pomocy materialnej, bezpłatnych obiadów ( w trudnych sytuacjach materialnych). 

11) Dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, jeżeli nie radzi sobie z opanowaniem materiału 

programowego z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 

12) Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii uczniom 

nie zadaje się prac domowych. 

13) Znajomości programów nauczania z poszczególnych przedmiotów, jak również wymagań 

odnośnie wiadomości i umiejętności. 

14) Jawnej, sprawiedliwej i na bieżąco przeprowadzanej oceny oraz znajomości ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce. 

15) Informacji o przewidywanej ocenie semestralnej na tydzień przed końcem semestru, a w 

przypadku oceny niedostatecznej na miesiąc przed jej wystawieniem. 

16) Odwołania się od oceny wystawionej przez nauczyciela, składając podanie do Dyrektora 

Szkoły najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

17) Zdawania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego. 

18) Wybierania członków do rady Klasowej i do rady SU, ustalania planu pracy samorządu 

klasowego. 

19) Bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (dostęp ten wprowadza się stopniowo od 

roku szkolnego 2014/2015, zgodnie z rozporządzeniem MEN). 

2. Ponadto uczeń ma prawo: 

1) Brać udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, itp. 

2) Brać udział w wyborach do rady SU. 



3) Reprezentować szkołę w poczcie sztandarowym. 

4) Organizować imprezy kulturalne i rozrywkowe. 

5) Brać udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę lub klasę. 

6) Organizować prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

7) Zrzeszać się w organizacjach działających na terenie szkoły. 

8) Do korzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć religii, etyki, zajęć 

podtrzymujących tożsamość narodową, etniczną i kulturową. 

3.Planowane terminy sprawdzianów i prac klasowych winny być uzgodnione z uczniami i wpisane do 

dziennika lekcyjnego przynajmniej tydzień wcześniej. Sprawdzone prace uczeń powinien otrzymać w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni (14 dni). 

4. Nauczyciel może nie podać terminu sprawdzianu, jeżeli uczniowie dezorganizują proces kontroli 

przez ucieczki z lekcji. 

5. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej trzy prace klasowe lub sprawdziany wiedzy. W 

jednym dniu może być jedna praca klasowa lub sprawdzian wiedzy.. 

 

§ 27. Obowiązki ucznia. 

 

1. Obowiązkiem ucznia jest: 

1) Przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły i innych regulaminach 

wewnętrznych. 

2) Sumienne i rzetelne wykonywanie zarządzeń Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i innych 

pracowników. 

3) Uczęszczanie na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywanie na nie punktualnie. Mimo 

spóźnienia uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli 

spóźnienie jest znaczne (powyżej 20 minut) uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej, w 

której przebywać będzie pod opieką nauczyciela, a następnie w czasie przerwy dołączyć do 

swojego oddziału. 

4) Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych; usprawiedliwienie, zobowiązany jest 

przedstawić najpóźniej w ciągu pierwszego tygodnia od stawienia się na zajęcia; 

usprawiedliwienia dokonują rodzice (opiekunowie prawni) w formie pisemnego oświadczenia 

o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach; oświadczenie może być podpisane przez 

jednego z rodziców; dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest 

także zaświadczenie lekarskie. Nieobecność na obowiązkowych zajęciach szkolnych zostanie 

usprawiedliwiona tylko w przypadku podania istotnych i ważnych przyczyn (np. choroba, 

wydarzenia losowe); w innych przypadkach wychowawca ma prawo nie usprawiedliwienia 

nieobecności (w kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor szkoły). 

5) Przestrzeganie tolerancji światopoglądowej. 

6) Przynoszenie do szkoły niezbędnych podręczników i przyborów szkolnych. 

7) Zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych należytej uwagi, nie rozmawianie z innymi uczniami w 

czasie prowadzenia zajęć przez nauczyciela, zabieranie głosu, gdy zostanie do tego 

upoważniony przez nauczyciela; nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabieranie głosu w 

czasie zajęć w każdym przypadku, gdy zgłosi taki zamiar. 

8) Systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie prac poleconych przez nauczyciela 

do wykonania w domu. 

9) Pełnienie dyżurów porządkowych na terenie szkoły 

10) Przestrzeganie zasad czystości i higieny osobistej. 

11) Noszenie obowiązującego w ZS w Otyniu: 

A.  stroju szkolnego, którym jest kamizelka w kolorze: 

a) bordowym dla klas 1 -3 nauczania zintegrowanego PSP 

                                                                                            wzór stroju stanowi załącznik nr 7 

 

B. stroju obowiązującego na lekcjach w-f i zajęciach sportowych w zależności od miejsca zajęć 

oraz warunków atmosferycznych:  



a) sala gimnastyczna i siłownia: granatowe lub czarne krótkie spodenki, biała koszulka  

z krótkim rękawkiem, odpowiednie obuwie wskazane przez nauczyciela, 

b) boiska sportowe na dworze lub zajęcia w terenie: dres sportowy, obuwie biegowe (zimą 

dodatkowo czapka i rękawiczki). 

    12)  W przypadkach szczególnych np. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, egzaminów 

zewnętrznych, szkolnych uroczystości lub innych okazji wskazanych przez Dyrekcję Szkoły, 

wychowawcę, innego nauczyciela, noszenie stroju galowego, którym w ZS w Otyniu jest biała koszula 

(bluzka), granatowe lub czarne spodnie (spódnica). 

   13) Szanowanie dobra społecznego jako wspólnej własności wszystkich ludzi. 

  14) Szanowanie pracy wszystkich ludzi. 

   15) Przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników. 

  16) Dbanie o kulturę bycia i słowa w miejscach publicznych. 

  17) Hartowanie zdrowia, nie palenie tytoniu, nie picie alkoholu, nie zażywanie środków 

odurzających. 

  18) Branie udziału we wszystkich uroczystościach szkolnych. 

2. W zakresie postawy społeczno – moralnej oczekuje się od ucznia: 

1) Reprezentowania szkoły i klasy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

2) Uczestniczenia w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

3) Koleżeństwa, prawdomówności i uczciwości; kształtowania życzliwych stosunków w klasie i 

szkole. 

4) Rozbudzania wrażliwości na potrzeby innych, szczególnie słabych i tych, którzy znajdują się w 

trudnych warunkach. 

 

§ 28. Punktowa ocena zachowania. 

 

1. Punktowej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca oddziału zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz szczegółowymi kryteriami stanowiącymi załącznik nr 7 do niniejszego Statutu. 

1) Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania. 

2) Najpóźniej tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca 

przedstawia propozycje ocen zachowania. Każdy nauczyciel winien się z nimi zapoznać oraz 

ewentualne uwagi i zastrzeżenia zgłosić wychowawcy jeszcze przed posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

2. Wychowawca  zachowanie ucznia ocenia w oparciu o: 

1) Własną obserwację ucznia. 

2) Uwagi zgłoszone przez inne osoby. 

3) Uwagi innych nauczycieli wpisanych do dziennika lekcyjnego. 

4) Uwagi ucznia ocenianego. 

3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

 

§ 29. Nagrody i kary. 

 

I. Nagrody: 

1. Uczniowie mogą być nagradzani indywidualnie lub zbiorowo za: 

1) Rzetelną naukę. 

2) Pracę społeczną. 

3) Wzorową postawę uczniowską. 

4) Wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe. 

5) Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach. 

6) Wzorową frekwencję. 



2. Najwyższym wyróżnieniem jest wpis do kroniki szkoły i na Złotą Stronę w Internecie (decyzję o 

wpisie do Kroniki Szkoły i na Złotą Stronę w Internecie podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek 

nauczyciela, wychowawcy, samorządu szkolnego lub z własnej inicjatywy; treść wpisu podaje się do 

wiadomości publicznej). 

3. Nagrody dla uczniów lub grupy uczniów mogą być przyznawane w formie rzeczowej. 

4. Przyjmuje się następujące rodzaje nagród i wyróżnień: 

1) Pochwała samorządu klasowego. 

2) Pochwała wychowawcy klasy lub innego nauczyciela wobec klasy. 

3) Pochwała od SU na forum szkoły. 

4) Pochwała ustna od Dyrektora Szkoły na forum szkoły. 

5) Świadectwo z wyróżnieniem 

6) Nagroda rzeczowa. 

7) List pochwalny do Rodziców. 

8) Dyplom. 

9) Nagroda Dyrektora dla najlepszego ucznia. 

10) Nagroda Wójta Gminy dla najlepszego ucznia. 

5. Grupy uczniów lub zespoły klasowe mogą być nagradzane przez Dyrektora Szkoły, nauczycieli, 

Radę Rodziców w sposób niewymieniony w Statucie Szkoły. 

 

II. Kary: 

1. Uczniowie mogą być karani: 

1) Ustną naganą Dyrektora Szkoły. 

2) Nagana Dyrektora Szkoły z wpisem do Księgi Kar. 

3) Obowiązkowym uczestnictwem w zajęciach z pedagogiem. 

4) Obowiązkiem meldowania się na każdej przerwie u pedagoga szkolnego (dotyczy uczniów 

sprawiających kłopoty wychowawcze). 

5) Wykonaniem dodatkowych zadań rzecz szkoły. 

6) Pozbawieniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

7) Pozbawieniem prawa reprezentowania szkoły w zawodach sportowych. 

8) Listem do Rodziców. 

9) Przeniesieniem do równoległej klasy. 

10) Przeniesieniem (za zgodą Kuratora Oświaty) do innej szkoły. 

11) Skierowaniem sprawy na policję lub do Sądu dla Nieletnich. 

12) Skierowaniem do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego. 

2. Możliwe jest łączne wymierzanie kilku kar (decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy oddziału i Samorządu Uczniowskiego). 

3. Kary pozbawiające uczniów korzystania z niektórych praw wymierza się na okres do 6 miesięcy. 

 

 

III. Księga Kar: 

1. Zapis w Księdze Kar ulega zatarciu i jest uważany za niebyły po 6 miesiącach od daty wymierzenia. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału, SU, lub z własnej inicjatywy, wymierzający karę może 

zadecydować o jej wcześniejszym zatarciu, jeżeli zachowanie ucznia jest bez zarzutu. 

 

IV. Zawieszenie kary: 

1. Kara lub jej część może być zawieszona na okres próby, nie dłużej niż na 3 miesiące. 

2. Postanowienie o zawieszeniu kary wydaje osoba, która ją wymierzyła. Wymierzający karę może 

podjąć decyzję w tej sprawie z własnej inicjatywy. 

3. Zawieszenie wykonania kary może być połączone z nałożeniem na ucznia dodatkowych 

obowiązków. 

 

V. Odwołanie od otrzymanej kary. 



1. W zależności od rodzaju zastosowanej kary, uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 3 dni (pisemnie) 

do odpowiedniej instancji szkolnej: 

a) Wychowawcy 

b) Samorządu Uczniowskiego 

c) Rady Pedagogicznej 

d) Szkolnej Rady Rodziców 

e) Dyrektora Szkoły 

f) Organu nadzorującego szkołę (za pośrednictwem Dyrektora Szkoły) 

Każda instancja zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi na odwołanie w terminie 14 dni od daty 

jego wniesienia.  

O przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze wobec ucznia szkoła informuje rodziców (prawnych 

opiekunów). 

 

§ 30. Naprawianie szkód materialnych. 

 

1. Za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają oni wraz z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi. 

2. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną, może zostać zobowiązany do jej 

naprawienia. 

3. Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, bądź niewypełnienia 

obowiązków przez ucznia, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. 

4. O sposobie i zakresie naprawienia szkód materialnych decyduje w pierwszej kolejności 

wychowawca oddziału , przy szkodach większych, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

§ 31. Postanowienia ogólne dotyczące uczniów. 

 

1. Z  powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności obowiązek szkolny może być spełniany 

poza szkołą. 

2. Uczeń jest zobowiązany do zachowania schludnego wyglądu: 

1) Zabrania się noszenia w szkole biżuterii i ozdób zagrażających bezpieczeństwu (za wyjątkiem 

krótkich i małych kolczyków noszonych przez dziewczęta w uszach). 

2) Zabrania się kategorycznie noszenia jakichkolwiek ozdób i biżuterii na lekcjach w-f. 

3) Zabrania się farbowania włosów i wykonywania do szkoły makijażu, malowania paznokci  

i noszenia tipsów. 

4) W trakcie wszystkich imprez organizowanych przez szkołę, zabrania się noszenia 

wyzywających strojów (np. odsłaniających brzuch, mających duże dekolty, itp.). 

3. Uczeń ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania zarządzenia Dyrektora Szkoły, dotyczącego 

zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

(zarządzenie Dyrektora Szkoły stanowi załącznik nr 8). 

Załącznik nr 8 

4. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby (ucznia 

lub dorosłego). Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

5. Zabrania się uczniom opuszczania terenu szkoły bez zezwolenia w trakcie zajęć dydaktycznych  

i przerw międzylekcyjnych. 

6. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innej 

szkoły, chyba, że skończył 15 lat i Kurator Oświaty zwolnił go od spełniania obowiązku szkolnego 

lub, jeśli uczeń skończył 18 lat. 

7. Każdy uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Organizacja szkoły. 

 



§ 32. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć. 

 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych 

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

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

 

§ 33. Organizacja nauczania. 

 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia. Arkusz zatwierdza organ prowadzący 

szkołę. 

 

 

§ 34. Podstawowa jednostka organizacyjna. 

 

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

2. Liczebność oddziału winna kształtować się od 16 do 25 uczniów. 

    1) W oddziałach 1 – 3 szkoły podstawowej jest możliwość zwiększenia liczby uczniów o 1-2, jeżeli 

uczeń został przyjęty z urzędu w trakcie roku szkolnego. 

3. Zapisanie ucznia do danego oddziału leży w gestii Dyrektora Szkoły i uzależnione jest między 

innymi od: 

a) liczebności oddziału klasowego, w tym liczby dziewcząt i chłopców 

b) nauczanego języka obcego 

4.Podział oddziału klasowego na grupy jest obowiązkowy od klasy 4 i dotyczy zajęć z wychowania 

fizycznego, informatyki, techniki, obowiązkowego języka obcego, oraz wychowania do życia w 

rodzinie (na realizację wybranych tematów osobno dla dziewcząt i chłopców). Podziału dokonuje się 

zgodnie z rozporządzeniem MEN. 

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – 

lekcyjnym, tj. w grupach oddziałowych, międzyklasowych. 

 

§ 35. Organizacja zajęć lekcyjnych. 

 

1. Organizacja stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 36. Formy pracy szkoły. 

 

1. Zajęcia lekcyjne realizowane są w systemie pięciodniowym. 

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone systemem 

klasowo – lekcyjnym. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może podjąć 

decyzję o skróceniu zajęć lekcyjnych. 

4. Przerwy miedzy lekcjami trwają po 10 minut, po 3 godzinie lekcyjnej – 20 minut, po 5 godzinie – 

15 minut i po 6 godzinie lekcyjnej – 15 minut. 

5. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich 

potrzeb rozwojowych. 

6. Na wniosek rodziców szkoła może organizować i prowadzić na zasadzie odpłatności zajęcia 

dydaktyczne wykraczające poza program nauczania. 

 

§ 37. Praktyki pedagogiczne. 

 



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

wyższych na nauczycielskie praktyki pedagogiczne. Podstawą jest pisemne porozumienie zawarte 

między Dyrektorem Szkoły i poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą. 

 

§ 38. Pomieszczenia i niektóre stanowiska szkolne. 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia: 

1) Sale lekcyjne. 

2) Bibliotekę i czytelnię. 

3) Sale gimnastyczne. 

4) Świetlicę. 

5) Teren rekreacyjno – sportowy. 

6) Stołówkę. 

7) Gabinet pielęgniarki szkolnej.    

8) Archiwum. 

9) Gabinet pedagoga. 

10) Gabinet logopedy. 

 

2. Zasady działania niektórych stanowisk nauczycielskich określają regulaminy stanowiące odrębną 

dokumentację oraz załączniki: nr 9 – zadania biblioteki i nauczyciela biblioteki, nr 10 – organizacja i 

formy pracy świetlicy i stołówki szkolnej, 11 – zadania pedagoga szkolnego, 12 – zadania logopedy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. 

 

§ 39.  Ocenianie uczniów oraz informowania uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć szkolnych. 

 

1.   Ocenianiu podlegają:  

    1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

    2) zachowanie ucznia. 

            2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -  

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 
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ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

Osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia odnotowywane jest przez wszystkich nauczycieli w 

dzienniku elektronicznym. 

       4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych,  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a 

także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3  

i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

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

 

     6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  

    1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

7. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

8. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania są zawarte w Wewnątrzszkolnych 

Zasadach Oceniania, które stanowią załącznik nr 13 do Statutu Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

Bezpieczeństwo  i higiena pracy. 

§ 40 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie ich pobytu w szkole, a także 

podczas zajęć poza terenem szkoły. Dba o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów (zarówno pod 

względem fizycznym jak i psychicznym) oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i 

przepisów ppoż.  
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2. Za bezpieczeństwo uczniów, od momentu przyjścia do szkoły do momentu wyjścia z niej, 

odpowiedzialność ponoszą nauczyciele i inni pracownicy szkoły, każdy na swoim stanowisku 

pracy.  

3. Szkoła corocznie ubezpiecza w firmie ubezpieczeniowej uczniów i nauczycieli od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.  

 

 

§ 41 

1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w szkole poprzez:  

1.1. Przydzielenie wychowawcy i nauczycieli do każdego oddziału oraz ustalenie zakresu ich zadań, 

uprawnień i odpowiedzialności,  

1.2. Ustalenie harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych 

wraz  z  dyżurem przed rozpoczęciem zajęć każdego dnia tygodnia od godziny 745. 

1.3. Dostosowanie godzin pracy pedagoga szkolnego do potrzeb wychowanków szkoły, rodziców  

i nauczycieli,  

1.4. Poinformowanie społeczności szkolnej o pracy pielęgniarki szkolnej w celu zapewnienia 

uczniom opieki medycznej,  

1.5. Ustalenie zadań do wykonania dla konserwatorów polegających na usuwaniu usterek grożących 

niebezpieczeństwem,  

1.6. Uświadomienie nauczycieli o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem uczniów  

i sposobie zapobiegania tym zagrożeniom,  

1.7. Organizowanie dla pracowników szkoły różnych form szkolenia BHP,  

1.8. Określenie zakresu obowiązków każdego pracownika oraz odpowiadanie za właściwy stan 

urządzeń przeciwpożarowych.  

§ 42 

1. Nauczyciel jest zobowiązany czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć.  

1.1. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. 

Dostrzeżone zagrożenia powinien usunąć sam, albo niezwłocznie zgłosić konserwatorowi lub 

dyrekcji. Szczególnie groźne są: pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, 

uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.  

1.2. Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa jest kontrola obecności uczniów na każdej lekcji oraz 

natychmiastowe reagowanie na nagłe zniknięcie ucznia ze szkoły lub klasy.  

1.3. W pracowniach prowadzący musi zadbać o opracowanie regulaminu pracowni i zapoznanie z 

nim uczniów.  

1.4. W czasie trwania zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych, uczeń nie może przebywać 

na korytarzu szkolnym bez zezwolenia.  

1.5. Uczeń może być zwolniony z lekcji jedynie na pisemną prośbę rodziców. Musi wówczas zgłosić 

się do wychowawcy oddziału, który informuje o tym nauczyciela prowadzącego w tym czasie 

zajęcia w oddziale, do którego uczęszcza uczeń.  

1.6. W czasie przerw międzylekcyjnych za bezpieczeństwo ucznia odpowiada nauczyciel pełniący 

dyżur na korytarzu szkolnym. Musi on zapobiegać niebezpiecznym zabawom i niewłaściwemu 

zachowaniu  (bójki, zjeżdżanie po poręczy schodów, zbieganie ze schodów, rzucanie 

kamieniami itp.). Dyżur musi być pełniony aktywnie.  

1.7. Nauczyciel w-f odpowiada za bezpieczny pobyt ucznia w sali gimnastycznej lub na boisku 

szkolnym, a także za bezpieczeństwo w szatni. Powinien:  



1.7.1. sprawdzić listę obecności uczniów na zajęciach,  

1.7.2. sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć i zabezpieczyć go,  

1.7.3. zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosować wymagania i 

formę zajęć do możliwości fizycznych dzieci,  

1.7.4. asekurować ucznia ćwiczącego na przyrządzie, nie wolno wydawać dzieciom (bez 

obecności nauczyciela) przyrządów i sprzętu sportowego,  

1.7.5. w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w 

czasie trwania zawodów sportowych, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do 

tego upoważnionych.  

1.8. Podczas wyjść na wycieczki, imprezy szkolne i pozalekcyjne lub krajoznawczo-turystyczne, 

wyjazdu na „zieloną szkołę” nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za opiekę nad grupą.  

W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do 

których istnieją przeciwwskazania lekarskie. Opiekun wycieczki zobowiązany jest kilkakrotnie 

sprawdzić stan i liczebność uczniów i mieć ze sobą „kartę wycieczki”.  

1.9. Jeśli w czasie zajęć lub podczas przerwy uczniowi zdarzy się wypadek na terenie szkoły, każdy 

nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia natychmiast doprowadza poszkodowanego do 

gabinetu pielęgniarki szkolnej, zawiadamia dyrekcję. Jeśli nauczyciel ma wtedy zajęcia w klasie, 

prosi o nadzór nad uczniami kolegę uczącego w najbliższej sali. Jeśli wypadek został 

spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku należy 

pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin. Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach 

wieczornych (np. dyskoteka, zajęcia poza dydaktyczne), gdy nie ma dyrekcji szkoły, nauczyciel 

sam decyduje o postępowaniu i odpowiada za nie. Jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki, 

rajdu, biwaku wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie.  

1.10. Jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi lekcje wykonuje on 

następujące czynności:  

1.10.1. stara się ugasić pożar dostępnymi środkami podręcznymi,  

1.10.2. jednocześnie nakazuje uczniom opuszczenie pomieszczenia i zaalarmowanie dyrekcji,  

1.10.3. nie należy otwierać okien, bo to podsyci pożar,  

1.10.4. jeżeli nie ma dyrekcji, a nauczyciel nie ugasił pożaru środkami podręcznymi, 

niezwłocznie alarmuje Straż Pożarną (tel. 998), a następnie zawiadamia dyrekcję 

telefonicznie,  

1.10.5. po zaalarmowaniu Straży Pożarnej wyprowadza się uczniów ze szkoły w bezpieczne 

miejsce,  

1.10.6. jeżeli w szkole zostanie ogłoszona akcja ewakuacyjna nauczyciel bezzwłocznie 

wyprowadza uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.  

1.11. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły (10 minut przed pierwszą lekcją) 

i wyjścia ze szkoły (uczniowie bezpośrednio po skończonych zajęciach udają się do domu lub 

świetlicy szkolnej).  

 

§ 43 

1. Obowiązki administracji i obsługi określają odrębne przepisy.  

1.1. Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni powinni reprezentować właściwą 

postawę wobec uczniów.  

1.2. Upoważniony przez dyrektora pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób 

postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić 

o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować te osobę do dyrektora. Wejście osób obcych na 

teren szkoły jest zabronione.  



§ 44  

1. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych powinien uwzględniać:  

1.1. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,  

1.2. różnorodność zajęć w każdym dniu,  

1.3. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich określonych przepisami dotyczącymi organizacji 

zajęć w szkołach.  

§ 45 

1. Wyposażenie klas, użytkowanie sprzętu i organizacja życia szkoły zgodne jest z przepisami bhp 

oraz podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.  

2. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne, należy wietrzyć w czasie przerw.  

§ 46  

1. W szkole organizowana jest pomoc przedmedyczna.  

2. W sekretariacie szkoły, świetlicy szkolnej, gabinecie pielęgniarki, kuchni, pomieszczeniach 

konserwatorów i nauczycieli wychowania fizycznego, oddziałach przedszkolnych, salach 38 i 39 

oraz pokoju nauczycielskim są umieszczone apteczki wyposażone w niezbędne środki do 

udzielania pierwszej pomocy.  

3. Wyposażenie apteczek powinno być kontrolowane przez Społecznego Inspektora Pracy co 

najmniej raz na dwa miesiące, a brakujące środki w trybie pilnym zakupione przez szkołę.  

§ 47 

1. Budynek szkoły, pomieszczenia oraz przynależące do niego tereny i urządzenia powinny 

odpowiadać ogólnym zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać wyposażenie 

przeciwpożarowe zgodne z przepisami.  

2. Urządzenia sanitarne powinny znajdować się w stanie pełnej sprawności technicznej i być 

utrzymane w czystości.  

3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek i teren szkoły 

nadzorowany jest za pomocą monitoringu. 

4. Uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku i na boisku szkolnym zapewnia się nadzór 

nauczycieli zgodnie z ustalonym grafikiem, wg ustalonego regulaminu. Nauczyciel nie może 

opuścić miejsca dyżuru, ponosi pełną odpowiedzialność administracyjną i cywilną za wypadki, 

które się w tym czasie zdarzą. Zasady pełnienia dyżurów zawiera Regulamin dyżurów stanowiący 

odrębny dokument.  

§ 48 

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na drogach publicznych szkoła powinna:  

1.1. prowadzić systematyczną pracę nad zaznajomieniem młodzieży z przepisami ruchu drogowego,  

1.2. współdziałać z przedstawicielami władzy terytorialnej w zakresie organizowania bezpiecznej 

drogi do szkoły,  

1.3. zapewnić ubezpieczenie uczniom od nieszczęśliwych wypadków w szkole i poza szkołą zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

2. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły opiekun grupy obowiązany jest sprawdzać stan 

liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu 

oraz po przybyciu do szkoły.  



 

 

§ 49  

1. W sali gimnastycznej i innych pracowniach wywieszone są w widocznym miejscu regulaminy 

porządkowe określające zasady BHP.  

§ 50 

1. Szkoła w miarę możliwości zapewnia uczniom w trakcie zajęć lekcyjnych i świetlicowych 

możliwość korzystania z usługi dostępu do Internetu oraz spełnia obowiązek zainstalowania i 

aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, w szczególności do treści 

pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające 

normy obyczajowe oraz propagujących nienawiść i dyskryminację.  

§ 51  

1. W salach lekcyjnych powinny być zapewnione określone przepisami warunki termiczne.  

2. W przypadku niemożności spełnienia tych warunków, dyrektor zawiesza czasowo zajęcia szkolne, 

powiadamiając organ prowadzący szkołę.  

3. Dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia szkolne za zgodą organu prowadzącego w następujących 

przypadkach:  

3.1. gdy nie jest w stanie zapewnić określonych przepisami warunków termicznych w salach 

lekcyjnych,  

3.2. jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosiła –15 stopni C lub była niższa,  

3.3. w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń 

zagrażających zdrowiu uczniów.  

§ 51 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów:  

1.1. samowolnie opuszczających szkołę,  

1.2. opuszczających bez zezwolenia budynek szkolny podczas przerw między lekcjami,  

1.3. przebywających w szkole poza godzinami zajęć obowiązkowych (z wyjątkiem uczniów 

przebywających w świetlicy), nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,  

1.4. w drodze do i ze szkoły.  

§ 52  

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie szkoły po skończonych 

zajęciach.  

§ 53  

1. Na terenie szkoły kategorycznie zabrania się:  

1.1. spożywania alkoholu, palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) i używania 

środków odurzających,  

1.2. posiadania publikacji i przedmiotów uwłaczających godności innych ludzi, 



1.3. posiadania przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu oraz korzystania z takich, które 

zakłócają tok zajęć (telefon komórkowy, karty do gry itp.); przedmioty te będą zabrane i 

przechowane w depozycie do chwili odebrania ich przez rodziców (prawnych opiekunów),  

1.4. agresji psychicznej i fizycznej,  

1.5. wychodzenia poza teren szkolny w czasie godzin przewidzianych planem lekcyjnym, przerw 

międzylekcyjnych i podczas innych zajęć organizowanych na terenie szkoły,  

1.6. wychodzenia z lekcji bez pozwolenia,  

1.7. przechowywania w szatni pieniędzy i cennych rzeczy,  

1.8. niszczenia mienia szkolnego,  

1.9. wyrzucania przez okno jakichkolwiek przedmiotów,  

1.10. przeklinania i wulgarnego zachowywania się,  

1.11. wyłudzania pieniędzy i przedmiotów.  

§ 54  

1. W szkole został powołany Społeczny Inspektor Pracy i Koordynator ds. bezpieczeństwa.  

 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 55. Dokumentacja szkoły. 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 56. Procedura postępowania w przypadku nanoszenia zmian w Statucie Szkoły. 

 

1. Projekt zmiany Statutu Szkoły przygotowuje Rada Pedagogiczna. 

2. Po zapoznaniu się  z projektem zmian Statutu Szkoły i po przeprowadzeniu konsultacji z 

pozostałymi organami, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w formie uchwały o jego przyjęciu lub 

odrzuceniu. 

3. Projekt zmiany Statutu Szkoły, przed podjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną o jego 

przyjęciu, można przedłożyć władzom samorządowym w celu zaopiniowania w kwestiach należących 

do ich kompetencji oraz Kuratorowi Oświaty w celu sprawdzenia zgodności projektu z prawem. 

4. Propozycje zmian w Statucie Szkoły powinny być zgłaszane przez organ szkoły bezpośrednio do 

Dyrektora Szkoły lub na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

5. Zmiany w Statucie Szkoły będą wprowadzane i zatwierdzane w formie uchwały przez Radę 

Pedagogiczną, a uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Samorządu 

Uczniowskiego. 

6. Wszystkie aspekty działalności szkoły nie ujęte w niniejszym Statucie muszą być zgodne z aktami 

prawnymi wyższej rangi. 

7. Jeżeli po zmianie przepisów w aktach wyższego rzędu wymagane będzie wniesienie zmian w 

niniejszym Statucie, to odpowiada za to Dyrektor Szkoły z zachowaniem właściwej procedury. 

 

 

§ 57. Dostępność Statutu. 

 

1. Statut Szkoły jest dokumentem jawnym. 



2.  Rada Pedagogiczna zobowiązuje dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania ujednoliconego 

tekstu statutu. 

3. Dyrektor szkoły opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem kolejnego roku 

szkolnego, jednak nie później niż do końca września. 

4.Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora szkoły. 

5.Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece  

oraz zamieszczany na stronie  szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

 

Załączniki. 

 

 Załączniki od 1 do 14 są dołączone do tekstu jednolitego Statutu Szkoły. 

 

 

 


