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1. Opracowany na podstawie „Ustawy o systemie oświaty" z dnia 7 września 

1991r. (Dz. U. Nr 95, poz.425; Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, 

poz.496, z 1997r. Nr         28, poz.153 i Nr 141, poz.943 oraz z 1998r. Nr 

117, poz.759 i Nr 162, poz.1 126, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 

2781, z 2005 r. Nr 17, poz 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr167, poz. 1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr  144, poz. 

1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, Dz. U  2007 r. Nr 80 poz.542  

). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017, poz. 

59 i 949 )   

3. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. 

U. poz. 762) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1651) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych   ( Dz.U. 2019 poz. 373 ) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych    

przedszkoli ( Dz.U. 2019 poz. 502 ) 
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§ 1. Informacje o szkole 
1.    Nazwa szkoły: 

             Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 

              ul. Szkolna 6 

              55 – 114 Wisznia Mała  

 

 2. W skład Szkoły Podstawowej w Krynicznie wchodzą: 

 -  Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 

  -  Oddziały przedszkolne,   

 

      3.   Organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała. 

 

4.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty we Wrocławiu. 

 

5. Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną z ośmioletnim cyklem nauczania. 

 

     6.   Obwód Szkoły Podstawowej obejmuje następujące miejscowości:  

 Kryniczno, Rogoż, Malin, Ligota Piękna 

 

7. Używa się nazwy w pełnym brzmieniu: 

 

 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 

 ul. Szkolna 6, 55 – 114 Wisznia Mała 

 

      8.  Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. W sytuacji zwiększenia się ilości       

oddziałów w Szkole Podstawowej powyżej 13 oddziałów  dopuszcza się uruchomienie 

zajęć na drugą zmianę. 
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§ 2. Cele i zadania szkoły 

 
1. Szkoła Podstawowa  w Krynicznie realizuje cele i zadania określone w ustawie 

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami), ustawie – 

prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz w przepisach wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. 

 

2. Zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego oraz 

wspomaga rodzinę w procesie wychowania. 

 

3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności dających podstawę do kontynuowania nauki 

w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

4. Dostosowuje treści i metody nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, 

zapewnia pomoc w nauce. 

 

5. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracując w tym zakresie 

z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Trzebnicy. 

 

6. Umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych, konkursach i zawodach sportowych. 

7. Umożliwia bezpieczne i higieniczne warunki podczas zajęć i poza terenem szkoły 

w czasie wycieczek szkolnych. 

 

8. Rozwija w uczniach poczucie tożsamości narodowej, religijnej, umożliwia swobodne 

wyrażanie poglądów i przekonań, uczy tolerancji religijnej. 

 

9. Realizuje program wychowawczo - profilaktyczny w zakresie promocji zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom i inne w zależności od potrzeb. 

 

 

§ 3. Organy Szkoły Podstawowej 
 Organami Szkoły Podstawowej są: 

a) Dyrektor 

b) Rada Pedagogiczna 

c) Rada Rodziców 

d) Samorząd Uczniowski 
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§ 4. Dyrektor 

 
1. Szkołą kieruje Dyrektor powołany przez organ prowadzący szkołę w trybie 

określonym w art. 62 Ustawy – prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r  

 

2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Szkoły 

Podstawowej  oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

 

3. Sprawuje nadzór pedagogiczny wobec wszystkich zatrudnionych nauczycieli. 

 

4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

5. Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie. 

 

6. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

 

7. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

8. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły. 

 

9. Opracowuje arkusz organizacyjny. 

 

10. Ocenia pracę nauczycieli. 

 

11. Przydziela opiekunów nauczycielom stażystom. 

 

12. Zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli na stażu. 

 

13. Powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego. 

 

14. Ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

 

15. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

16. Rozstrzyga sprawy sporne i konflikty między organami. 

 

17. Dyrektor   szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych 

klas wymiar godzin odpowiednio: 

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć 

z wychowawcą; 

b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

c) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone; 

d)  zajęć wychowania do życia w rodzinie; 

e) zajęć religii lub etyki 

 

18. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie 

nie więcej niż 3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału ( grupy międzyoddziałowe 

lub międzyklasowe) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie 

liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację 
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dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów. 

 

19. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia. 

 

20. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może 

wprowadzić dodatkowe zajęcia , dla których nie jest ustalona podstawa programowa. 

 

21. W Szkole Podstawowej w Krynicznie istnieje stanowisko Wicedyrektora, którego 

powołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

22. Podczas nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki przejmuje Wicedyrektor. 

 

 

§ 5. Rada Pedagogiczna 

 
1. W Szkole Podstawowej  działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 

w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są 

protokołowane. 

 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania 

spraw, będących przedmiotem posiedzeń. 

 

6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzenie planów pracy Szkoły Podstawowej, programu wychowawczo - 

profilaktycznego, WSO, 

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

f) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian, 

g) uchwalenie statutu szkoły. 

h) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, 

i) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych,  

j) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,  

k) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród 

wyróżnień,  

l)  opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 

użytku szkolnego; 
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ł ) opiniuje zestaw przedmiotów realizowanych w szkole w zakresie 

rozszerzonym; 

m ) opiniuje wnioski dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć, 

n ) opiniuje wniosek o nagrodę dla dyrektora szkoły  jak również kandydata na 

wicedyrektora. 

m) opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych 

przedmiotów, dla których nie jest ustalona podstawa programowa. 

 

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami. 

 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji dyrektora. 

 

9. Rada Pedagogiczna  podejmuje decyzje, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi 

niepełnosprawnemu. 

 

 

 

§ 6. Rada Rodziców 

 
1. W szkole działa Rada Rodziców. 

 

2. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów, wybranych  po jednym 

przedstawicielu z każdego oddziału.  

 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

 

4. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej 

działalności szkoły zgodnie z ustawą i regulaminem Rady Rodziców. 

5. Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi spraw oświaty. 

 

6. Rada Rodziców udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu. 

 

7. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców, prowadzi 

działalność w celu pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł 

z przeznaczeniem ich na potrzeby szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych 

funduszy. 

 

8. Rada Rodziców pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 

 

9. Rada Rodziców współpracuje ze środowiskiem szkoły, ze środowiskiem lokalnym 

i zakładami pracy. 

 

10. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

     a ) uchwalanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, 

     b ) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, 
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     c ) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, 

      

11. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora 

szkoły według trybu określonego regulaminem Rady Rodziców. 

 

12. Rada Rodziców zapewnia rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły, prawo 

do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole 

i w klasie, 

b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów 

w nauce, 

c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 

e) opiniowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 

f) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 

 

 

§ 7. Samorząd Uczniowski 

 

1. Organem reprezentującym uczniów jest Samorząd Uczniowski. 

 
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

3. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z ustalonym przez ogół uczniów regulaminem. 

 

4. Samorząd Uczniowski może występować do władz szkolnych z nowymi inicjatywami 

dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania. 

 

5. Samorząd Uczniowski wykonuje zadania zlecone przez Radę Pedagogiczną 

i dyrektora szkoły. 

6. Samorząd Uczniowski opiniuje kalendarz imprez szkolnych na dany rok szkolny, 

Wewnątrzszkolny System Oceniania, pracę ocenianych nauczycieli, jeżeli dyrektor 

wystąpi z takim wnioskiem. 

 

7. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej 

oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, rozwijania własnych zainteresowań, 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

f) Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 

 

8. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu; 
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9. Samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, którego 

cele i działania realizowane są poprzez:  

a) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem,  

b) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych, 

c) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych, 

d) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

e) kształtowanie umiejętności działania w zespole; 

 

 

 

§ 8. Organizacja pracy Szkoły Podstawowej  

 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

 

2. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych letnich określają przepisy w sprawach organizacji 

roku szkolnego. 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły Podstawowej 

zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

 

4. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły, dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć, uwzględniając 

zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący maksymalnie do 28 

uczniów. 

 

6. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

 

7. Liczba uczniów w oddziałach klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 

więcej niż o dwóch uczniów. 

 

8. W szkole obowiązuje podział na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 

oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Podział na grupy w innych przypadkach 

uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal lekcyjnych. 

 

9. W szkole obowiązuje podział na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego 

w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów. 

 

10. Istnieje możliwość organizowania na terenie szkoły odpłatnych zajęć pozalekcyjnych – 

na wniosek rodziców. 
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11. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo – lekcyjnym. 

 

12. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

 

13. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

 

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

lekcyjnej, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie 

ramowego planu pracy. 

 

15. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się możliwość skrócenia zajęć lekcyjnych za 

uprzednim powiadomieniem zainteresowanych uczniów i rodziców. 

 

16. W Szkole Podstawowej prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program 

wychowania przedszkolnego. 

 

17.  Czas trwania poszczególnych zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut. 

 

18. W okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

dopuszczalne jest nauczanie hybrydowe lub zdalne z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

19. Godzina lekcyjna w okresie nauki zdalnej może trwać od 30 do 60 minut. 

 

 

 § 9. Biblioteka szkolna 
 

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

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela oraz w miarę możliwości do zdobywania wiedzy o regionie. 

 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w oparciu 

o wewnętrzne przepisy biblioteki zatwierdzone przez Radę Rodziców. 

a) godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb pracy szkoły. 

b) obowiązki nauczyciela bibliotekarza: praca pedagogiczna z czytelnikiem 

obejmuje: udostępnienie zbiorów, udzielanie informacji bibliotecznych, 

katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych tekstowych, informowanie 

uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach, rozmowy z czytelnikami 

o książkach, poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do 

świadomego wyboru lektury, przysposobienie czytelnicze zgodne z programem 

edukacji czytelniczej i medialnej w bibliotece szkolnej, udostępnianie 

nauczycielom, wychowawcom i opiekunom potrzebnych im materiałów, 

informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów oraz przygotowanie analiz 

stanu czytelnictwa w szkole na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek i 

czasopism. 

 

3.  Prace organizacyjne obejmują: gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem 

programowym i potrzebami placówki na podstawie analizy zbiorów i możliwości 
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finansowych, ewidencję zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opracowanie biblioteczne zbiorów, tj. opracowanie techniczne, klasyfikowanie, 

katalogowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie, selekcję 

zbiorów, konserwację zbiorów, wydzielanie księgozbioru podręcznego, udostępnianie 

zbiorów na zasadach określonych w regulaminie. 

a) liczba godzin przeznaczonych na pracę nauczyciela – bibliotekarza będzie 

określona w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

b) bibliotekarz prowadzi księgę inwentarzową oraz dziennik zajęć. 

 

§ 10. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych obsługi. 

 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 

 

3. Obowiązki nauczycieli: 

a) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

b) dbanie o poprawność językową uczniów, 

c) stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

d) rozwijanie i aktualizowanie wiedzy oraz umiejętności pedagogicznych, 

e) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

f) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

g) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych, 

h) stosowanie nowatorskich metod i programów nauczania, 

i) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie 

różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

j) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

k) przestrzeganie zapisów statutowych, 

l) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym oświaty, 

m) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym 

ryzyku wypadkowości, 

n) używanie tylko sprawnego sprzętu w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym, 

o) nauczyciel odpowiada za powierzone mu mienie szkoły, 

p) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

q) przestrzeganie tajemnicy służbowej 

r) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 

 

4. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć 

zespoły przedmiotowe. 

 

5. Do zadań zespołu należy: 

a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, 

c) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania, 

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

§ 11. Wychowawca 
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1. Dyrektor Szkoły Podstawowej  powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w cyklu 

kształcenia. 

 

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. 

 

4. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy: 

a) wyrazi na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji, 

b) rodzice klasy, w której pełni wychowawstwo, zgłoszą taki wniosek i przyjmą go 

większością ¾ głosów obecnych na zebraniu rodziców (reprezentujących ¾ 

liczby uczniów w klasie). 

 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami lub 

dziećmi, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w zespole uczniowskim, 

c) rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych 

problemów, 

d) zapoznanie uczniów ze statutem szkoły, 

e) informowanie o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu 

niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku. 

f) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia 

o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych, 

g) koordynowanie działań związanych z życiem i działalnością klasy na terenie 

szkoły, 

h) czuwanie nad integracją zespołu klasowego i jego prawidłowym 

funkcjonowaniem, 

i) poznanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań, rozpoznanie 

warunków życia ucznia i jego stanu zdrowotnego, 

j) współdziałanie z rodzicami w zakresie spójnego oddziaływania 

wychowawczego na uczniów, 

k) organizowanie zebrań z rodzicami, 

l) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, ustalanie z nimi działań 

wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także uczniów, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka, 

ł)   analizowanie postępów w nauce swoich wychowanków, 

m) udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia i wyboru zawodu, 

n) współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną, 

o) wystawianie ocen z zachowania po konsultacji z uczniami i nauczycielami 

uczącymi w tej klasie, 

p) kontrolowanie frekwencji uczniów oraz interweniowanie w przypadkach 

nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów, 

q) prowadzenie dokumentacji klasy i oddziału przedszkolnego 

r) prowadzenie dziennika elektronicznego 

 



  

Statut Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 

 
13 

 

 

§ 12 Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 
 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i  opieki 

nad uczniami. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii 

wychowawczych i dydaktycznych. 

 

2. Szkoła umożliwia rodzicom następujące formy kontaktu z nauczycielami: 

a) kontakt bezpośredni w formie: 

- zebrań ogólnoszkolnych 

- zebrań oddziałowych 

- rozmów indywidualnych 

- udziału  rodzica w zajęciach otwartych 

- udziału w uroczystościach, imprezach szkolnych  

b) kontakt pośredni w formie : 

- rozmów telefonicznych 

- zapisów w zeszycie kontaktów z rodzicami 

- korespondencji listownej, mailowej 

- zapisów w dzienniku elektronicznym 

- rozmów z wykorzystaniem MS Teams 

 

3. Rodzice dziecka obowiązani są do: 

- zgłoszenia dziecka do szkoły 

- zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 

- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających  przygotowanie się do zajęć 

szkolnych 

- informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora 

szkoły w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego za 

granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce 

- współpracy ze szkołą w zakresie realizacji programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły 

- uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w 

indywidualnych spotkaniach z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem lub 

dyrektorem szkoły. 

- systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się z 

obowiązków szkolnych 

- bieżącej kontroli zapisów w zeszycie kontaktowym, dzienniku elektronicznym 

- usprawiedliwiania nieobecności dziecka w zajęciach szkolnych najpóźniej w 

ciągu siedmiu dni od powrotu do szkoły za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego lub w formie papierowej 

 

 

 

 

§ 13. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
 

1. Do klasy I – VIII Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 15 lat. 

 

2. Wszystkie dzieci siedmioletnie objęte są obowiązkiem szkolnym. 
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3. Na wniosek rodziców  obowiązkiem szkolnym może zostać objęte dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

 

4. Wszyscy uczniowie podlegają  obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 

 

5. Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do szkoły podstawowej. 

 

6. Do szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły, a na 

prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) dzieci z poza obwodu szkoły, jeśli w danej 

klasie są wolne miejsca. 

 

7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie 

przez dziecko obowiązku szkolnego, o którym mowa w pkt 3 i 4 poza  szkołą. 

   a) Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 10, może być wydane, jeżeli: 

Wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja: do wniosku 

dołączono opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie 

rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez 

dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych. 

b) Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów 

klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na 

danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt. 4 ustawy o systemie oświaty przez szkołę, której dyrektor zezwolił na 

spełnianie obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie 

ustala się oceny zachowania. 

c) Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny, 

o którym mowa w pkt 7 b odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty. 

d) Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma 

prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, 

o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty. 

 

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt 10, następuje: 

    Na wniosek rodziców; 

a) Jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do 

egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

b) W razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

 

§ 14. Oddział Przedszkolny dla dzieci w wieku i  3 – 5 lat 

 
1. Do oddziału przedszkolnego dla dzieci młodszych przyjmuje się dzieci w wieku od 3 

do 5 lat. 
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2. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 

16.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni przypadających w 

terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego.  

 

3. Realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki następuje od godz. 8.00 do 

godziny 13.00.  

 

4. Opłatę za świadczenia udzielane w oddziale przedszkolnym dla dzieci młodszych w  

czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wnosi się w 

terminach miesięcznych.  

 

5. Miesięczną opłatę w oddziale przedszkolnym – Kryniczno oblicza się jako iloczyn 

opłaty określonej w ust. 3 oraz liczby godzin świadczeń udzielonych wychowankowi 

przez oddział przedszkolny  w danym miesiącu. Opłatę dla oddziału przedszkolnego 

Kryniczno należy wnieść na rachunek bankowy o numerze   89 9591 0004 2001 0018 

6414 0011 BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY. 

 

6. Opłaty za posiłki wnosi się w terminach miesięcznych na konto bankowe o  numerze    

84 9591 0004 2001 0018 6414 0004   BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY. 

 

7. W przypadku nieskorzystania z posiłków w związku z nieobecnością, od miesięcznej 

opłaty ponoszonej w następnym miesiącu odlicza się kwotę stanowiącą iloczyn liczby 

dni nieskorzystania z posiłków i opłaty za dzienne wyżywienie.  

 

8. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek 

Dyrektora Szkoły Podstawowej i Rady Rodziców, przy czym przerwa letnia wynosi 4 

tygodnie przypadające pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia.  

 

9. Odbioru wychowanka z  oddziału przedszkolnego dokonuje rodzic (opiekun prawny) 

lub upoważniona przez niego osoba.  

 

10. Upoważnienia określonego w ust. 8 dokonuje się w drodze udzielenia pełnomocnictwa 

osobie pełnoletniej.  

 

11. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej.  

 

12. W pełnomocnictwie wskazuje się dane pełnomocnika, w tym jego imię, nazwisko oraz 

stopień pokrewieństwa. 
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§ 15. Bezpieczeństwo uczniów 
 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ich zdrowie poprzez; 

 organizację dyżurów nauczycieli przed lekcjami i podczas przerw, 

a) zapewnienie opieki na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdach 

organizowanych przez szkołę, 

b) opiekę w trakcie dowozu dzieci do i ze szkoły (za bezpieczeństwo odpowiada 

opiekun), 

c) monitoring wizyjny 

 

2. Uczniów Szkoły Podstawowej obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły podczas 

przerw międzylekcyjnych. 

 

3. Wszyscy uczniowie dowożeni do szkoły autobusem szkolnym po zakończonych               

lekcjach obowiązkowo przebywają w świetlicy do czasu odjazdu autobusu. 

 

4. Uczniowie zwalniani są z zajęć lekcyjnych tylko za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów. Wówczas za bezpieczny powrót dziecka do domu odpowiadają rodzice. 

 

5. Uczniowie uczestniczą w zabawach i wycieczkach szkolnych wyłącznie za pisemną 

zgodą rodziców. Za powrót dziecka do domu odpowiadają rodzice (prawni 

opiekunowie). 

 

6. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą być odbierane po zajęciach tylko przez 

rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby dorosłe upoważnione przez rodziców.  

 

 
 

§ 16.  Pomoc uczniom 
 

1. Uczniom potrzebującym wsparcia szkoła udziela pomocy pedagogicznej, 

psychologicznej i logopedycznej. 

 

2. Dzieci ze specyficznymi problemami mają możliwość uczestniczenia w terapii 

pedagogicznej indywidualnej i grupowej. 

 

3. Możliwe jest także organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji 

charytatywnych oraz od sponsorów. 

 

4. W Szkole Podstawowej funkcjonują Zespoły ds. pomocy  psychologiczno- 

pedagogicznej. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 

5. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole następuje z inicjatywy 

ucznia, jego rodziców, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty prowadzącego 

zajęcia z uczniem, pedagoga, psychologa szkolnego, pielęgniarki szkolnej, poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub kuratora 

sądowego. 

 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na : 

a) diagnozowaniu środowiska ucznia; 
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b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                     

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia; 

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

e) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów 

posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów 

zdolnych i z trudnościami w nauce; 

f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów 

i rodziców; 

g) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu 

nauczycieli w tym zakresie; 

h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku; 

i) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci; 

j) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

k) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

7. W szkole uczniom udzielana jest pomoc z zakresu doradztwa zawodowego: 

 Do  zadań doradcy zawodowego 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 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów; 

d)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 

szkołę i placówkę; 

e)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

f)  wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 17. Wewnątrzszkolny system oceniania 

 
1. Cele ogólne: 

Szkolny system oceniania ma służyć: 

a) wspieraniu uczniów w ich wysiłku, 

b)  gromadzeniu informacji o poziomie opanowania wiadomości i umiejętności 

uczniów, o skuteczności wybranych metod uczenia się, a także o jakości pracy. 

Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły 

i nadzoru pedagogicznego o postępach uczniów. 

 

2. Cele szczegółowe: 

a) ukierunkowanie rozwoju uczniów, 

b) wyrabianie nawyku samodzielnej pracy, 

c) uczenie systematyczności, samokontroli, samooceny i odpowiedzialności za 

własny rozwój, 

d)  przekazywanie pożądanego systemu wartości uwzględniającego zdolność 

rozróżniania dobra i zła, 

e)   budowanie przez szkołę i rodziców wspólnego programu oddziaływania na 

dzieci. 

 

3. Zasady szkolnego systemu oceniania: 

a)  nauczyciele oceniając starają się uwzględniać różnice rozwojowe i rytm pracy 

poszczególnych uczniów: 

- uczeń objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną ma prawo do 

uzupełniania partii materiału we własnym rytmie, o ile jego praca jest 

systematyczna i współpracuje z nauczycielem, 

- uczeń zdolny ma możliwość realizowania zadań dodatkowych 

wynikających z jego własnej inicjatywy lub na polecenie i pod kierunkiem 

nauczyciela. 

 

b) nauczyciele oceniają: 

- przyrost wiedzy i umiejętności według kryteriów przedmiotowych, 

- wkład pracy czyli ćwiczenia rozwijające umiejętności (np. zadania 

dodatkowe, domowe, prowadzenie zeszytu, pracę na lekcji, itp.), 

- aktywność podczas zajęć szkolnych, 

- pilność, 

- zachowanie. 

 

4. Formy sprawdzania i oceniania: 

a)  odpowiedzi ustne, 

b)  prace pisemne w klasie: 

- kartkówka – dotyczy nie więcej niż trzech tematów (zagadnień), bez 

zapowiedzi, czas trwania do 20 minut, 

- sprawdzian – obejmuje materiał całego działu, zapowiedziany na tydzień 

przed, poprzedzony wpisem do dziennika, czas trwania 45 minut ( do 5 

minut objaśnień, a 40 minut pracy ucznia ), 

- praca klasowa – według specyfiki przedmiotu, zapowiedziana 

z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem do dziennika, czas 

trwania 1 - 2 godziny lekcyjne, 
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- dyktanda – pisanie z pamięci, ze słuchu, uzupełnienie luk w tekście, czas 

trwania do 45 minut, 

 - testy różnego typu (otwarty, zamknięty, problemowy, zadaniowy) – 

według specyfiki przedmiotu zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem,. 

c)   praca ucznia w szkole i w  domu (formy): 

- ćwiczenia,  

- notatki, 

- własna twórczość, 

- referat – dłuższa forma wypowiedzi pisemnej, 

- wypracowanie literackie, 

- zadania dodatkowe, 

- prace plastyczne aktywność techniczne 

- prezentacje multimedialne 

d)  aktywność na lekcji: 

- praca w grupie – 

- odgrywanie ról – drama, 

- samodzielna praca na lekcji,  

- wypowiedzi ustne 

 

5. Częstotliwość oceniania: 

a)  w jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwie prace klasowe lub trzy 

sprawdziany w danej klasie, lecz nie jednego dnia, 

b) w ciągu dnia może się odbyć jeden sprawdzian lub jedna praca klasowa,  

c) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie 

uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkty a i b nie 

obowiązują, 

d) kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiedziane. 

e) nauczyciel ma obowiązek wystawienia co najmniej 4 ocen cząstkowych 

z przedmiotu w semestrze, a jeśli przedmiot jest realizowany raz w tygodniu, 

nauczyciela obowiązuje wystawienie 3 ocen cząstkowych w semestrze 

 

6. Zasada poprawiania ocen: 

 Uczeń ma możliwość poprawy bieżącej oceny za wiedzę z danego przedmiotu na 

warunkach ustalonych przez nauczyciela (według przedmiotowego systemu oceniania), 

w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.  

 

7. Metody oceniania: 

a) klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych uczniów w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

oraz oceny zachowania, 

b)  ocenianie śródroczne zakończone klasyfikowaniem uczniów przeprowadza się 

raz w roku szkolnym w styczniu, 

c) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na półrocze, ma  obowiązek 

w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później jednak niż miesiąc przed 

klasyfikacją końcoworoczną) poprawić tę ocenę. W razie niespełnienia  

powyższego warunku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku 

szkolnego 

d) Uczeń niesklasyfikowany na półrocze ma obowiązek  w terminie dwóch 

miesięcy (a najpóźniej do końca marca) zaliczenia  materiału z danego 
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przedmiotu, z którego był niesklasyfikowany. W razie niespełnienia 

powyższego warunku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku 

szkolnego. 

e) w klasach I – III szkoły podstawowej ocena śródroczna i końcoworoczna jest 

oceną opisową przedstawiająca postęp w osiągnięciach edukacyjnych 

i zachowaniu ucznia. Ocena opisowa zawiera informacje o umiejętnościach 

ucznia w zakresie: mówienia, słuchania, czytania, pisania, rachowania, 

rozumowania i zdobywania informacji. Opisuje też umiejętności artystyczno – 

techniczne oraz fizyczno – ruchowe. 

f) w klasach  IV - VIII szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne śródroczne 

i końcoworoczne ustala się w stopniach wg następującej skali: 

stopień celujący – 6, 

stopień bardzo dobry – 5, 

stopień dobry – 4, 

stopień dostateczny – 3, 

stopień dopuszczający – 2, 

stopień niedostateczny – 1. 

g) W kontroli bieżącej i śródrocznej dopuszcza się rozszerzoną skalę ocen przez 

stosowanie „+” (nie dotyczy to oceny celującej) i „-” (nie dotyczy to oceny 

niedostatecznej). Oprócz ocen wyrażonych cyframi nauczyciele mogą 

posługiwać się innymi umownymi symbolami lub znaczkami, tj. nb. – 

nieobecny, np. – nieprzygotowany,  a także „+” i „–  ,  których znaczenie jest 

czytelne dla uczniów.  

 

8. Kryteria ocen z przedmiotów: 

a) Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

- rozwiązuje problemy w sposób twórczy, 

- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

- wykonuje zadania dodatkowe , 

- korzysta z nowości technologii informacyjnej, 

- potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, 

- uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

artystycznych i zawodach sportowych. 

 

b) Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełną wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie lekcji, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania trudne, złożone, 

- czasami wykonuje zadania dodatkowe, 

- potrafi efektywnie pracować w grupie, interpretować wyniki, 

- jest aktywny na lekcji, 

- pracuje systematycznie. 

 

c) Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań 

typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, 

- współpracuje w grupie, wyciąga wnioski, 

- pracuje systematycznie w domu, 

- jest aktywny na lekcji. 

 

d) Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 
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- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym tzn. treści 

nauczania najważniejsze w danym przedmiocie, łatwe dla ucznia nawet mało 

zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, 

- współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, 

- samodzielnie rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, 

- zleconą pracę na lekcji i w domu wykonuje przynajmniej w połowie. 

 

e) Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował konieczne wiadomości i umiejętności potrzebne na dalszym etapie 

kształcenia, 

- zleconą pracę na lekcji i w domu stara się wykonać najlepiej jak potrafi, 

- rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą nauczyciela lub 

kolegi, 

- stara się współpracować w grupie, 

- korzysta z pomocy oferowanej przez nauczyciela na zajęciach 

wyrównawczych. 

 

f) Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości wymaganych w podstawie programowej, a braki 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

- nie podejmuje współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków, 

- nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, 

- nie chce pracować w zespole i utrudnia jego pracę, 

- często nie odrabia zadań domowych, nie przynosi zeszytu, książki, ćwiczeń 

itd. 

- nie korzysta z pomocy nauczyciela na zajęciach wyrównawczych  

 

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii.  

 

10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

 

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

 

12. W Szkole Podstawowej w Krynicznie obowiązuje punktowy system oceniania 

zachowania uczniów. Ocenę z zachowania  semestralną i końcoworoczną ustala się 

według następującej skali: 

Przyjmuje się następujący system znaków: wz, bdb, db, pop, ndp, ng 

a) wzorowe - wz, 

b) bardzo dobre – bdb, 

c) dobre - db, 

d) poprawne - pop, 

e) nieodpowiednie – ndp. 

f) naganne – ng. 

g) + , -  przy cyfrowym zapisie punktów  (w ocenianiu bieżącym). 
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 Ocena zachowania uwzględnia: 

- stosunek do obowiązków szkolnych, 

- frekwencję, 

- rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań, 

- dbałość o wygląd zewnętrzny, 

- postawę moralną i społeczną ucznia, 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

- postawę wobec nałogów i uzależnień. 

Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia I i II okresu otrzymuje  ocenę dobrą jako „bazę 

wyjściową”. 

Zachowanie ucznia ocenia się, biorąc pod uwagę: 

a) czynniki pozytywne (podwyższające punktację), 

b) czynniki negatywne (obniżające punktację ), 

 

Ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala jego wychowawca na podstawie 

zgromadzonych przez ucznia punktów i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

13. Kryteria ocen zachowania: 

 a ) pozytywne – podwyższające ocenę 

- punktualne przychodzenie na zajęcia, 

- ubieranie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych, 

- nie opuszczanie terenu szkoły przed zakończeniem zajęć lekcyjnych i 

świetlicowych 

- wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 

- noszenie zmiennego obuwia na terenie szkoły 

- przestrzeganie naturalnego wyglądu ( brak makijażu, nie farbowane włosy,   

niemalowane paznokcie, brak oznak przynależności do subkultur ) 

- aktywna działalność w organizacjach uczniowskich, w wolontariacie, 

- podejmowanie inicjatyw na rzecz klasy, szkoły lub środowiska ( wolontariat, 

działalność charytatywna ) 

- udział w organizacji imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, 

- udział w konkursach przedmiotowych, kołach zainteresowań i zawodach 

sportowych, 

- reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach szczebla powiatowego, 

wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego, 

- kulturalne zachowanie wobec uczniów i pracowników szkoły, 

- pomoc innym ( w nauce, obrona słabszych, koleżeńskość ) 

- dbanie o kulturę języka 

- dobre zachowanie podczas wycieczek, wyjazdów, itp. 

- przestrzeganie rozporządzeń, regulaminów szkolnych, 

- brak uwag negatywnych 

 a ) negatywne – obniżające ocenę 

- spóźnianie się na zajęcia szkolne, 

- nie usprawiedliwianie na bieżąco nieobecności, 

- ucieczki z lekcji i zajęć świetlicowych, 

- nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego, 

- brak obuwia zmiennego, 

- nie przestrzeganie naturalnego wyglądu i higieny  

- niszczenie mienia szkolnego, zaśmiecanie terenu szkoły, 

- przeszkadzanie w prowadzenie lekcji i  innych zajęciach, 
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- używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych bez zgody nauczyciela, 

- odmowa wykonania polecenia nauczyciela, 

- brak zeszytu kontaktowego, 

- stosowanie przemocy, cyberprzemocy, 

- nie okazywanie szacunku innym uczniom i pracownikom szkoły, 

- używanie wulgaryzmów, wyzwisk, ośmieszanie i poniżanie innych, 

- jedzenie, picie, żucie  gumy podczas lekcji, 

-fałszowanie zwolnień, usprawiedliwień, dopisywanie ocen, 

- stwarzanie  zagrożenia bezpieczeństwa i utraty zdrowia własnego i innych, 

- palenie papierosów, 

- spożywanie alkoholu, 

- dokonywanie kradzieży, wyłudzanie pieniędzy, 

- ciężkie pobicia, 

- zażywanie i rozprowadzanie narkotyków, 

- nie realizowanie obowiązku szkolnego   

 

Za szczególnie rażące zachowania, tj. spożywanie alkoholu, pobicia, kradzieże, 

zażywanie i rozprowadzanie narkotyków, cyberprzemoc i brak realizacji obowiązku 

szkolnego uczeń może otrzymać ocenę naganną bez względu na posiadaną liczbę 

punktów.  

Rada Pedagogiczna na początku każdego roku szkolnego ustala szczegółową punktację 

dotyczącą ocen z zachowania. 

 

14. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

- oceny z zajęć edukacyjnych, 

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

 

   16. Zasada przyznawania nagród, wyróżnień i kar: 

I. Nagrody i wyróżnienia: 

a) uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

- rzetelną naukę, 

- konkursy przedmiotowe, 

- zawody sportowe, 

- pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

- wybitne osiągnięcia, 

- wzorową postawę, 

- wzorową frekwencję. 

b) nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli 

przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, 

c)  ustala się następujące rodzaje nagród: 

- pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, wpisana 

do zeszytu uwag, 

- list pochwalny do rodziców, 
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- pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

- dyplom, 

- nagrody rzeczowe (w miarę posiadanych środków finansowych). 

d) nagrody finansowane są z budżetu szkoły i/ lub przez Radę Rodziców, 

e) uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli na koniec roku uzyska średnią 

ocen minimum 4,75  oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

 Najniższą oceną jednostkową na świadectwie z  wyróżnieniem może być ocena 

dostateczna. 

f) uczeń, który po zakończeniu szkoły uzyskał najwyższą średnią ocen z dwóch 

ostatnich lat nauki otrzymuje tytuł Absolwenta „ Primus Inter Pares”. 

 

II. Kary: 

a) ustala się następujące rodzaje kar: 

- wpisanie informacji o zachowaniu ucznia do dziennika elektronicznego 

 ( powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia), 

- upomnienie wychowawcy, 

- nagana dyrektora, 

- przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły, 

-   skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły. 

Skreślenia dokonuje kurator na pisemny, umotywowany wniosek dyrektora 

szkoły, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej i zaopiniowaniu przez samorząd 

uczniowski 

 

b)  od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem 

Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły 

w terminie dwóch dni. 

 

17. Dostosowanie wymagań: 

a)  nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz zespołu ds. pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia oraz 

dostosować kryteria oceniania, 

b)  przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, 

plastyki, zajęć artystycznych, należy w szczególności brać pod uwagę wkładany 

wysiłek ucznia, 

c)  w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z 

wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie opinii lekarza. 

 

18. Umowa w sprawie nie przygotowania się ucznia do zajęć lekcyjnych: 

 Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć: 

a) według PSO danego przedmiotu, 

b) wskutek wypadków losowych (konieczne pisemne usprawiedliwienie 

rodziców), 

c) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, 

d) przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska. 

 

 

19. Jawność ocen: 
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a)  nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania 

osiągnięć oraz kryteriach ocen z poszczególnych przedmiotów, 

b)  wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

o zasadach oceniania zachowania, 

c)  oceny są jawne dla uczniów i rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych 

przez nauczycieli. Oceny za prace klasowe i sprawdziany notujemy kolorem 

czerwonym. 

 

20. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci: 

a)  zebrania z rodzicami przynajmniej według kalendarza spotkań, 

b) konsultacje indywidualne z nauczycielami  

c)  wpis do e-dziennika (dzienniczka ucznia), 

d)  na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani 

poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych lub 

rocznych, 

e) o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych lub końcowo-

rocznych należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

na piśmie na miesiąc przed zakończeniem semestru lub rocznych zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych. 

 

21. Egzamin sprawdzający: 

W sytuacji, gdy uczeń wnosi o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności 

nauczyciel wraz z dyrektorem szkoły przeprowadzają wnikliwą analizę postępów 

ucznia w ciągu całego okresu. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zaleca 

przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. Uczeń w takiej sytuacji ma prawo w ciągu 

ostatniego tygodnia przed klasyfikacją wnieść pisemną prośbę o przeprowadzeniu 

egzaminu. 

Egzamin sprawdzający będzie przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej na dzień 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

W skład Komisji wchodzi dyrektor lub powołany przez niego nauczyciel jako 

przewodniczący Komisji, a także nauczyciel danego przedmiotu oraz nauczyciel 

prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne. Ocena ustalona przez Komisję jest oceną 

ostateczną. 

 

22. Egzamin klasyfikacyjny: 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. 

Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego lub jego rodziców egzamin klasyfikacyjny może 

być przeprowadzony z powodu: 

- nieobecności usprawiedliwionych, 

- nieobecności nieusprawiedliwionych (po wyrażeniu zgody przez Radę 

Pedagogiczną). 

Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

będzie uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przypadać 

będzie nie później niż 7 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza Komisja w składzie: nauczyciel przedmiotu oraz 

dyrektor szkoły jako przewodniczący Komisji. 
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Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład Komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminu, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

Komisję. Do protokołu załącza się pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

 

23. Egzamin poprawkowy: 

Dotyczy ucznia, który w wyniku oceny końcoworocznej otrzymał jedną ocenę 

niedostateczną. 

a)  egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, a egzamin 

poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych., 

b)  termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich, 

c)  egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład Komisji wchodzą: 

- dyrektor – przewodniczący Komisji, 

- egzaminator – nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, 

- członek komisji - nauczyciel pokrewnego przedmiotu lub tego 

samego albo wychowawca 

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład Komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu, ocenę ustaloną przez Komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach. 

d) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę, 

e) Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, 

f)  w wyjątkowych przypadkach: trudna sytuacja rodzinna, długa usprawiedliwiona 

nieobecność, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z 

dwóch zajęć edukacyjnych. Warunkiem tej zgody musi być  co najmniej 

nieodpowiednia ocena z zachowania ucznia. 

 

24. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły jeżeli uznają, że roczna ( śródroczna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia tej oceny nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

25. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia Rada pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na 

wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

 

26. Na wniosek rodziców ucznia i pozyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i pozyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju 



  

Statut Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 

 
27 

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

 

   

27. Postanowienia końcowe: 

a)  ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele 

w Przedmiotowych Systemach Oceniania, 

b)  w przypadkach nie objętych Szkolnym Systemem Oceniania decyzje podejmuję 

dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

c)  po skończonym roku szkolnym poddajemy weryfikacji Szkolny System 

Oceniania, wyciągamy wnioski, które będą pomocne przy dalszych pracach. 

d) wszelkie zmiany w Szkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna. 

 

     28. Egzamin ósmoklasisty:  

   a) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych        

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i sprawdza, 

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

b) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.  

c)  Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:  

- język polski – 120 minut, 

- matematykę – 100 minut, 

- język obcy nowożytny – 90 minut,  

 

 

§ 18. Świetlica i stołówka szkolna 
 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, której 

organizację i zasady działania określa regulamin świetlicy. 

 

2. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym mają obowiązek przebywania 

w świetlicy w czasie oczekiwania na zajęcia lekcyjne i po zajęciach do czasu odjazdu 

autobusu. 

 

3. Nadzór pedagogiczny w świetlicy sprawuje dyrektor Szkoły. 

 

4. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas oraz 

pedagogiem szkolnym i psychologiem w zakresie pomocy uczniom mającym trudności 

w nauce. 

 

5. W czasie długiej przerwy w świetlicy spożywany jest ciepły posiłek.  W tym czasie na 

świetlicy mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy spożywają   

      obiad. 

 

6. Czas pracy świetlicy ustala się w zależności od potrzeb i ilości etatów zatwierdzonych 

w arkuszu organizacyjnym. 

 

7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach. 

 

8. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów 

szkoła organizuje stołówkę. Stołówka organizuje swoje zadania zgodnie 

z regulaminem. 
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9. Stołówka szkolna zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia 

ciepłego posiłku.   

 

10. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły. 

 

11. Czynności związane z pobieraniem opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej prowadzi 

kierownik stołówki.  

 

12. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są ustalane zgodnie z zasadami zdrowego 

żywienia. 

 

13. Jadłospis ustala kierownik stołówki, w porozumieniu z kucharzem. 

 

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

zakresie przepisy i wytyczne organu prowadzącego szkołę. 

 

 

 

§ 19. Organizacja zajęć w oddziale przedszkolnym dla dzieci sześcioletnich 

 
1. Do oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki” przyjmuje się dzieci w wieku 6 lat. 

 

2. W miarę wolnych miejsc do oddziału może zostać przyjęte dziecko pięcioletnie. 

Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 

13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni przypadających 

w terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego.  

 

3.  Realizacja podstawy programowej odbywa się od godz. 8.00 do godziny 13.00.  

 

4.  Opłaty za posiłki wnosi się w terminach miesięcznych na konto bankowe o  numerze    

84 9591 0004 2001 0018 6414 0004   BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY. 

  

5.  W przypadku nieskorzystania z posiłków w związku z nieobecnością, od miesięcznej 

opłaty ponoszonej w następnym miesiącu odlicza się kwotę stanowiącą iloczyn liczby 

dni nieskorzystania z posiłków i opłaty za dzienne wyżywienie.  

 

6. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek 

Dyrektora Szkoły Podstawowej i Rady Rodziców, przy czym przerwa letnia wynosi 

4 tygodnie przypadające pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia. 

  

7.  Odbioru wychowanka z oddziału przedszkolnego dokonuje rodzic (opiekun prawny) lub 

upoważniona przez niego osoba.  

 

8.  Upoważnienia określonego w ust. 7 dokonuje się w drodze udzielenia pełnomocnictwa 

osobie pełnoletniej.  

 

9.  Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej. 

  

10. W pełnomocnictwie wskazuje się dane pełnomocnika, w tym jego imię, nazwisko oraz 

stopień pokrewieństwa. 
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§ 20. Pedagog i psycholog szkolny 
 

1. Pedagog i psycholog szkolny jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem działań 

podejmowanych przez szkołę, wspierających proces rozwoju i uczenia się młodzieży. 

 

2. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela – pedagoga, psychologa sprawuje dyrektor 

Szkoły Podstawowej. 

 

3. Zadania pedagoga i psychologa: 

a) analizowanie we współpracy z wychowawcami klas warunków rozwojowych 

i indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 

b) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawienie 

jej wyników i wniosków do pracy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

c) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły w ustalaniu zadań 

wychowawczych i opiekuńczych, 

d) współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej uczniom 

z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, z trudnościami w uczeniu się, 

wykazującym przejawy niedostosowania społecznego, 

e) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami opieki 

i wychowania, 

f) współdziałanie z poradniami specjalistycznymi w zakresie diagnozy 

specjalistycznej, konsultowanie i analizowanie efektywności, podejmowanie 

wspólnie działań, 

g) współdziałanie z wychowawcami klas i Radą Rodziców w organizowaniu pomocy 

materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

h) prowadzenie dokumentacji; dziennika pedagoga, psychologa, indywidualnych 

teczek uczniów zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności  

uzupełniających.  

 

 

 

§ 21. Zespoły 

 
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w celu realizacji zadań szkoły powołuje zespoły 

przedmiotowe, zespoły wychowawców i zespół do spraw pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

 

2. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele danego przedmiotu i przedmiotów 

pokrewnych. 

 

3. Do zadań zespołów przedmiotowych należy: 

a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania ich osiągnięć, 

c) opiniowanie wybranych lub opracowanych programów nauczania 

i podręczników, 

d) wymiana doświadczeń pedagogicznych, 

e) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
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4. W skład zespołu wychowawców wchodzą nauczyciele wychowawcy, pedagodzy 

Szkoły Podstawowej w Krynicznie i psycholog szkolny. 

 

5.  Zespół wychowawców  pracuje w trzech sekcjach: 

a)   sekcja wychowawców wychowania przedszkolnego 

b)  sekcja wychowawców klas I – III SP, 

c)  sekcja wychowawców klas IV – VIII SP, 

 

6. Pracą zespołów zadaniowych – przedmiotowych, wychowawców  i zespołu ds. 

pomocy  psychologiczno – pedagogicznej kieruje przewodniczący. 

 

7. Do zadań zespołu wychowawców należy: 

a) przygotowanie propozycji zadań do programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły oraz sposobów ich realizacji, 

b) wymiana doświadczeń z zakresu organizacji procesu wychowawczego, 

c) wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju 

uczniów, 

d) opiniowanie planu godzin wychowawczych, 

e) diagnozowanie sytuacji wychowawczej i profilaktyczne w klasach i szkole, 

f) analiza i wprowadzanie zmian do punktowego systemu oceniania zachowania, 

g) pedagogizacja rodziców, 

h) wnioskowanie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach 

pedagogicznych i opiekuńczych. 

 

8. W skład zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej wchodzą 

pedagodzy i psycholog szkolny a także wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej. 

 

9. Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej znajdują się w § 16, pkt. 

6 – Pomoc uczniom.  

 

 

§ 22. Prawa i obowiązki ucznia 

 
1. Uczeń ma prawo do: 

a)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

b)  zapoznania się z koncepcją pracy szkoły, programem wychowawczym szkoły 

oraz programami nauczania poszczególnych przedmiotów i kryteriami oceniania, 

c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, życzliwego 

i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

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

a także światopoglądowych religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

f)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  

zachowania i  postępów w nauce, 

g ) nauki religii / etyki w szkole oraz wychowania do życia w rodzinie na podstawie 

pisemnej deklaracji rodziców albo opiekunów ucznia, 

h) poprawiania oceny niedostatecznej na zasadach i w trybie określonym 

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 
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i)  pomocy w przypadku trudności w nauce, 

j )  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki, 

k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole, 

l)  wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekuna samorządu szkolnego, 

ł )  korzystania z doraźnej pomocy finansowej lub socjalnej zgodnie z odrębnymi 

przepisami i w miarę posiadanych środków, 

m) realizacji obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego lub 

indywidualnego toku nauki w szczególnych przypadkach. 

 

2. Obowiązkiem ucznia jest: 

a)  przestrzeganie postanowień statutu szkoły i obowiązujących regulaminów, 

b)  systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne, 

c)  aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

d) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

e)  stosowanie się do poleceń pracowników szkoły, jeżeli nie są one sprzeczne 

z prawem, 

f)  korzystanie z szatni, 

g)  dbanie o porządek oraz poszanowanie mienia szkolnego (za wyrządzone szkody 

materialne odpowiadają rodzice ucznia), 

h ) noszenie na terenie szkoły  sportowego obuwia zmiennego przez cały rok, noszenie 

stosownego, skromnego i czystego ubioru, 

i)  noszenie stroju odświętnego ( białej koszuli, bluzki, czarnej, granatowej spódnicy 

i czarnych, granatowych spodni ) w czasie uroczystości szkolnych i apeli, 

j)  przynoszenie usprawiedliwień od rodziców dotyczących nieobecności na 

zajęciach  w terminie jednego tygodnia, 

k) dostarczenie pisemnej zgody rodziców na zwolnienie z zajęć lekcyjnych, 

l) pełnienie obowiązków dyżurnego według zaleceń wychowawcy, dbanie 

o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolowanie jej stanu po zakończonych 

zajęciach, 

ł)  dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów – obowiązuje bezwzględny 

zakaz przynoszenia na teren szkoły papierosów, alkoholu i narkotyków oraz 

przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia (broń, ostre 

przedmioty, petardy, itp.), 

m)  obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego wychodzenia poza teren szkoły 

w czasie zajęć lekcyjnych i przerw. 

n)  na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz. 

Dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego po zajęciach lekcyjnych lub 

w wyjątkowych sytuacjach związanych ze zdrowiem lub życiem ucznia za zgodą 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły, 

o) uczniowie ponoszą odpowiedzialność za cenne przedmioty przynoszone do szkoły, 

( telefony komórkowe, biżuterię, itp. )  

p) uczniowie dojeżdżający mają obowiązek oczekiwania w świetlicy szkolnej do 

czasu odjazdu autobusu lub rozpoczęcia się lekcji, chyba że rodzice pisemnie 

zwolnią ich z tego obowiązku, 

r) uczeń powinien posiadać dzienniczek jako dokument umożliwiający kontakt 

rodziców ze szkołą.. 
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§ 23. Skreślenie z  listy uczniów. 

 
1. Uczeń nie podlegający obowiązkowi szkolnemu może, w  drodze decyzji Dyrektora zostać 

skreślony z   listy uczniów w następujących przypadkach. 

            a) skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu 

 b) nieusprawiedliwiona nieobecność uczniów w szkole 

 c) wywieranie demoralizującego wpływu na innych uczniów 

 d) naruszenie nietykalności cielesnej uczniów godności osobistej albo kierowania 

 gróźb karalnych wobec uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób 

 przebywających na terenie szkoły 

e) kradzież lub zniszczenie mienia szkoły lub mienia osób wymienionych w podpunkcie 

d  

 f) przebywania na terenie szkoły uczniów w stanie nietrzeźwym, pod wpływem 

 narkotyków oraz posiadanie lub rozprowadzanie alkoholu bądź narkotyków 

 g) prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji 

 h) świadome i systematyczne naruszanie obowiązków ucznia określonych w Statucie  

 i) naruszanie innych przepisów Statutu .    

 

§ 24. Rekrutacja uczniów 

 
1.  Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności 

uregulowaną odrębnymi przepisami. 

2.  Do oddziału przedszkolnego, tzw. zerówki przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym ukończą 6 lat i zamieszkują w obwodzie szkoły.  

3. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) do oddziału przedszkolnego może zostać 

przyjęte dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły jedynie w przypadku gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami.  

4. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) do oddziału przedszkolnego może zostać 

przyjęte dziecko , które ukończyło 5 lat, jedynie w przypadku gdy szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami.  

5. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci w wieku  7 lat 

zamieszkujące w obwodzie tej szkoły.  

6. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe 

w obwodzie Szkoły Podstawowej w Krynicznie. Podstawą przyjęcia jest zaświadczenie 

o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego. 

7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko w wieku 6 lat może zostać przyjęte 

do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje  

      wolnymi miejscami.  

8.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem  

może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje  

wolnymi miejscami.  

9.  Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna  

powołana przez Dyrektora Szkoły.  

10. Do Oddziału Przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat rekrutacja odbywa się na 

zasadach określonych Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem   Wójta Gminy Wisznia 

Mała.  

11. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące 

kryteria: 

a )  dziecko zamieszkałe na terenie gminy Wisznia Mała 

b )  dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej 
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c )  dziecko jest niepełnosprawne 

d )  jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny 

e )  oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni 

f )  rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne 

g )  dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie 

h )  dziecko jest objęte pieczą zastępczą 

12. W drugim etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę  kryteria dodatkowe –     określone 

przez organ prowadzący. 

 

13. Zadania komisji rekrutacyjnej i terminy postępowania rekrutacyjnego reguluje 

zarządzenie Wójta Gminy Wisznia Mała i zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Krynicznie.  

 

14. W terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych do pierwszej klasy szkoły podstawowej rodzice ( opiekunowie 

prawni ) składają pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka do Szkoły 

Podstawowej w Krynicznie. 

 

15. W terminie kolejnych siedmiu dni nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy 

przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej. 

 

16. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do szkoły.  

 

17. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 

przez rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem.  

 

18. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Na rozstrzygnięcie 

dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

 

§ 25. Wycieczka szkolna 

 
1. Informacje ogólne: 

a) każda klasa w danym roku szkolnym może wykorzystać 3 dni zajęć lekcyjnych na 

zorganizowanie wycieczki dydaktyczno – krajoznawczej, 

b) wycieczki jednodniowe mogą być organizowane w ciągu całego roku szkolnego, a 

wycieczki kilkudniowe w dwóch terminach- jesiennym i wiosennym. 

c) udział uczniów w wycieczce jest dobrowolny, 

d) uczniowie nie biorący udziału w wycieczce, uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, 

e) koszty wycieczki opiekunów pokrywają uczniowie. 

 

2. Czynności organizacyjne: 

Organizatorem wycieczki klasowej jest wychowawca klasy, który: 

a) ustala wspólnie z zespołem klasowym cel i trasę wycieczki, 

b) ustala termin wycieczki klasowej z dyrektorem szkoły na miesiąc przed 

planowanym wyjazdem, 
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c) kierownikiem wycieczki jest wychowawca klasy, 

d) opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wycieczki mogą sprawować nauczyciele 

tej samej szkoły, rodzice, osoby wskazane przez kierownika wycieczki, ale 

posiadające uprawnienia do prowadzenia wycieczek, 

e) na wycieczce opiekę powinna sprawować jedna osoba na grupę 15 uczniów, na 

wycieczce kwalifikowanej jedna osoba na grupę 10 uczniów. 

f) wycieczki kilkudniowe muszą być zaplanowane na początku roku szkolnego 

  

3. Dokumentacja wycieczki: 

a) karta wycieczki (dwa egzemplarze) wypełniona przez kierownika wycieczki, 

b) wykaz uczestników wycieczki (dwa egzemplarze), 

c) pisemna zgoda rodziców, 

d) ubezpieczenie, 

e) harmonogram wycieczki (podróż, noclegi, posiłki, dokładne adresy), 

f) dokumentację wycieczki podpisuje dyrektor szkoły na trzy dni przed wyjazdem, 

g) niedostarczenie w terminie pełnej dokumentacji może spowodować odwołanie 

wycieczki. 

 

§ 26. Tryb odwoływania się i składania skarg w przypadku naruszania 

praw ucznia 

 
1. Nad przestrzeganiem praw ucznia czuwa dyrektor szkoły, nauczyciele, pedagog 

szkolny, samorząd szkolny wraz z opiekunem samorządu i uczniowie. 

 

2. W ciągu tygodnia od naruszenia praw ucznia, może on złożyć pisemną skargę 

zawierającą uzasadnienie do opiekuna samorządu szkolnego. 

 

3. W ciągu tygodnia od zdarzenia, pisemną skargę wraz uzasadnieniem może złożyć 

także samorząd klasy do opiekuna samorządu szkolnego, jeśli w rażący sposób 

zostały naruszone prawa uczniów. 

 

4. Opiekun samorządu rozpatruje skargę we współpracy z pedagogiem szkolnym 

w ciągu tygodnia. Jest mediatorem i zażegnuje przedmiot sporu. 

 

5. Jeśli nie uda się tego dokonać, skarga zostaje przekazana dyrektorowi szkoły, który 

po wnikliwej analizie trwającej nie dłużej niż tydzień, rozpatruje skargę i orzeka o jej 

zasadności lub oddaleniu. 

 

6. Dyrektor szkoły podejmuje kroki zmierzające do zażegnania konfliktu 

i przywrócenia nienaruszalności praw ucznia. 

 

 

§ 27. Pieczęć szkoły 

 
2. Szkoła Podstawowa używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami 

i według następujących wzorów: 

 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 

ul. Szkolna 6, 55 -114 Wisznia Mała 
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§ 28. Ceremoniał szkolny 

 
1. Szkoła posiada własny ceremoniał, który jest określony w programie wychowawczym. 

 

2.  Ceremoniał szkolny obejmuje: 

a) Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

b) Pasowanie na ucznia, 

   c)   Pożegnanie uczniów klas ósmych szkoły podstawowej  

    d ) Dzień Patrona  

 

3. Szkoła posiada sztandar, który jest jej symbolem. 

 

§ 29. Dokumentacja i gospodarka finansowa 

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

 

2. W Szkole Podstawowej w Krynicznie obowiązuje dziennik lekcyjny w formie 

elektronicznej, którego funkcjonowanie regulują odrębne zasady stanowiące załącznik 

do  statutu. 

 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 30. Postanowienia końcowe 

 
1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski działają na podstawie 

regulaminu swojej działalności. 

 

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w 

statucie szkoły zgodnie z wprowadzanymi zmianami w oświacie na zasadzie 

nowelizacji statutu. 

 

3. Wszelkich zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada 

Pedagogiczna, a w przypadkach nie objętych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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