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Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. zespole lub szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Krzywczy. 

2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Krzywczy. 

3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

4. Dyrektorze szkoły  - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy. 

5. Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkół w 

Krzywczy. 

6. Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Publicznego 

Gimnazjum w Krzywczy jak również samorząd uczniowski Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Krzywczy. 

7. Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć radę rodziców Zespołu Szkół w Krzywczy. 

8. Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół w Krzywczy oraz 

ich rodziców lub prawnych opiekunów. 

9. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół w Krzywczy. 

10. Organie prowadzącym Zespół Szkół w Krzywczy - należy przez to rozumieć Gminę 

Krzywcza. 

11. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół - należy przez to 

rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  

12. Szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Krzywczy Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Krzywczy. 

13. Gimnazjum - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Krzywczy Publiczne Gimnazjum w 

Krzywczy. 

 

Podstawowe informacje o szkole 

§ 2. 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół w Krzywczy. 

2. Siedzibą Zespołu jest budynek Publicznego Gimnazjum w Krzywczy, Krzywcza 97. 

3. W skład Zespołu wchodzą: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywczy, Krzywcza 97, 

b) Publiczne Gimnazjum w Krzywczy, Krzywcza 97. 

4. Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu brzmi: Zespół Szkół w 

Krzywczy Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywczy. 



4 

 

5. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu brzmi: Zespół Szkół w Krzywczy 

Publiczne Gimnazjum w Krzywczy. 

6. Szkoły wchodzące w skład Zespołu działają w obwodach, ustalonych przez organ 

prowadzący. 

7. Zachowuje się odrębność Samorządów Uczniowskich dla szkół wchodzących w skład 

Zespołu, natomiast Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców posiadają odrębne komisje 

dla poszczególnych szkół. 

 
§ 3. 

1. Szkoła podstawowa jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze 

publicznym, kształcącym w cyklu sześcioletnim. 

2. Gimnazjum jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, 

kształcącym w cyklu trzyletnim. 

3. Organem prowadzącym Zespół  Szkół w Krzywczy jest Gmina Krzywcza, nadzór 

pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. 

4. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki 

szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 

5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania 

nauki w szkołach gimnazjalnych. 

6. Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki 

w szkołach ponadgimnazjalnych. 

7. Szkoła prowadzi punkt wydawania posiłków. 

8. Szkoły mogą prowadzić - w zależności od potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, 

integracyjne, wyrównawcze, sportowe oraz innowacje i eksperymenty pedagogiczne po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując w tym zakresie odpowiednie przepisy.  

9. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor Zespołu Szkół może zorganizować nauczanie 

indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor Zespołu Szkół może przydzielić dodatkowe 

godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełno-

sprawnymi. 

11. W Zespole Szkół może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia 

wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuńczo - 

wychowawcza w formie świetlic za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez 

te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.  

12. Zespół Szkół może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  
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13. Zespół Szkół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako 

pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

Cele i zadania szkoły 

§ 4. 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny 

w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach posza-

nowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy 

prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. 

2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy 

oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia. 

3. Szkoła realizuje: 

a) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MEN, 

b) szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły, 

c) szkolny system oceniania – uchwalony przez Radę Pedagogiczną, 

d) szkolny program wychowawczy, obejmujący w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym. Program wychowawczy szkoły uchwala 

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną odrębnie dla szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

e) szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym. Szkolny program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 
Organy szkoły 

§ 5. 

1. Organami Zespołu Szkół są: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Rada Rodziców, 

d) Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej, 

e) Samorząd Uczniowski gimnazjum. 
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2. W zespole szkół może być utworzone stanowisko wicedyrektora. Stanowisko to 

powierza i odwołuje z niego Dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor Szkoły podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

4. Zasady działania i organizacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego zawarte są w regulaminach tych organów. 

5. Zasady powoływania , odwoływania i zmiany składu organów Zespołu uregulowane są w 

odrębnych przepisach. 

6. Kompetencje Dyrektora Szkoły: 

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

h) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych; 

i) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole, 

j) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

k) w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

l) jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności 

decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i 

innym pracownikom szkoły, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2010&qplikid=1#P1A6
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3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły, 

m) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i 

samorządem uczniowskim, 

n) może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, w wymiarze: dla szkoły podstawowej do 6 dni, dla gimnazjum – do 

8 dni, 

o) może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

e) uchwalanie statutu szkoły i podejmowanie uchwały w sprawie dokonania w nim 

zmian, 

f) występowania do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie 

z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej, 

g) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą 

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub 

innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter 

wiążący,  

h) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stanu szkoły i występuje z wnioskami do 

Dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w 

szczególności w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobo-

wiązkowych; 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2010&qplikid=1#P1A6
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e) kandydatów na stanowisko dyrektora, wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze 

na podstawie odrębnych przepisów, 

f) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalone przez 

dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10. Kompetencje Rady Rodziców: 

a) uchwalanie i dokonywanie zmian w swoim regulaminie działalności Rady Rodziców, 

b) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie 

z zasadami, zawartymi w regulaminie działalności Rady Rodziców, 

c) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz projektu ich 

zmian w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

d) wnioskowanie wraz z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim o nadanie 

szkole imienia, 

e) występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

f) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

g) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

h) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

celami i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozryw-

kowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły 

w porozumieniu z jej Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

12. Zasady współdziałania organów szkoły:  

a) wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i 

wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w 

granicach swoich kompetencji. 

b) rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

c) rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych posiedzeń tych organów. 

d) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 

zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 

e) wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się 

o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich 

podjęcia. 

 

Organizacja szkoły 

§ 6. 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego.  

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

określa arkusz organizacyjny, opracowany przez Dyrektora Zespołu zgodnie z 

odrębnymi przepisami, zatwierdzony przez organ prowadzący. 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania. 

4. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez 

Dyrektora Zespołu zgodnie z arkuszem organizacyjnym. 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 
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6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć oraz uzgadniając terminy zajęć ruchowych uczniów z 

innymi nauczycielami uczącymi w tym samym czasie. 

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

8. Do Zespołu Szkół przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły. 

9. Terminy zapisów określają odrębne przepisy. 

10. Zasady rekrutacji do Szkoły określają kryteria ogłoszone przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

11. Fakt zamieszkania w obwodzie stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy w 

Krzywczy lub na podstawie zaświadczenia o adresie zameldowania lub zamieszkania 

12. Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie 

szkoły, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. 

13. Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może przyjąć do 

szkoły podstawowej ucznia spoza obwodu. 

14. Do gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej 

zamieszkałych w jego obwodzie. Kandydaci do gimnazjum mają obowiązek dostarczenia 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia okręgowej komisji 

egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej w terminie określonym 

przez Dyrektora Szkoły. 

15. Przyjmowanie uczniów mieszkających poza obwodem gimnazjum: 

a) na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy gimnazjum 

dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przyjmuje do szkoły ucznia 

zamieszkałego poza obwodem szkoły. 

b) do powyższego wniosku rodzice dołączają stosowne dokumenty. 

16. O wyborze języka obcego dla wszystkich oddziałów decyduje Dyrektor Szkoły biorąc 

pod uwagę: 

a) możliwości kadrowe szkoły, 

b) możliwości organizacyjne nauki w szkole. 

17. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi spożycie posiłku w punkcie wydawania posiłków. 

Z posiłków korzystać również mogą wszyscy pracownicy szkoły.  

18. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna dla obu szkół która jest pracownią szkolną, 

służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - 

wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.  

19. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkół. 

20. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami 

zawarte są w jej regulaminie biblioteki, zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły. 
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21. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:  

a) pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez: 

1) udostępnianie zbiorów (w tym korzystanie z czytelni), 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z  różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianie i  pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się (np. 

informowanie o stanie czytelnictwa, wizualną propagandę książek, rozmowy z 

czytelnikami), 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną (np. udzielanie informacji, inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 

itp.), 

b) prace organizacyjne:  

1) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów, 

2) selekcję i konserwację zbiorów, 

3) organizację warsztatu pracy, 

4) organizację udostępniania zbiorów, 

5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną, 

c) współpracę z rodzicami, 

d) współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi, 

e) organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych 

przez szkołę, 

f) inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły. 

22. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki 

szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego 

przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji. 

23. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej 

regulaminu. 

24. W szkole może być utworzona świetlica szkolna. Organizacja i formy pracy świetlicy 

szkolnej:  

a) świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów dojeżdżających do szkoły, 

b) czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do terminów dowożenia uczniów, 

c) każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej 

regulaminu, zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły. 
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25. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o 

arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia 

nauczyciela na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, 

zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

26. W Zespole Szkół zatrudnia się pracowników administracji i obsługi wspólnych dla obu 

szkół wchodzących w skład Zespołu. Zakres obowiązków pracowników administracji i 

obsługi określa Dyrektor Szkoły w przydziałach czynności. 

27. Nauczyciel obowiązany jest: 

a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

b) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

d) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka, 

e) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów. 

28. Obowiązkiem nauczyciela jest: 

a) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej 

wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy 

szkoły, 

b) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i 

innych, 

c) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia 

zawodowego, 

d) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie ich potrzeb, 

e) obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im 

pomocy w przypadku występujących problemów, 

f) rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im 

wszechstronnej pomocy, 

g) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych, 

h) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-11-2010&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-11-2010&qplikid=2#P2A6
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i) poinformowanie ucznia o przewidywanych klasyfikacyjnych stopniach śródrocznych 

i końcoworocznych zgodnie z zapisami zawartymi w szkolnym systemie oceniania. 

29. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów, 

b) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizo-

wanych przez szkołę oraz za skutki wypadków wynikających z niedopełnienia 

obowiązków nauczycielskich w tym zakresie. 

30. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie 

uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do 

spraw każdego ucznia. 

31. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od 

wychowawców, rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z 

innych źródeł - dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia oraz osiąganych 

wynikach nauczania. 

32. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw 

osobistych.  

33. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania 

uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji. 

34. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. 

35. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Zespołu na wniosek 

członków zespołu. 

36. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego programu 

pracy oraz jego systematyczną działalność zespołu zgodną z tym programem. 

37. Zadania i obowiązki wychowawcy klasy zawarte są w programie wychowawczym 

szkoły. 

38. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków 

którego należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 
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4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczego szkoły, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia 

i zawodu, 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

8) informowanie dyrektora szkoły o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez 

uczniów, 

9) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły, 

10) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów, 

11) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie, 

12) współpraca z psychologiem szkolnym. 

39. W przypadku braku w Szkole stanowiska psychologa, jego zadania realizuje pedagog 

szkolny. 

40. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu informuje 

pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń, 

wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim bądź w razie potrzeby w innym 

miejscu. Wszyscy pracownicy Zespołu zobowiązani są do systematycznego 

zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Zespołu oraz do terminowego 

wykonywania zawartych w nich poleceń. 

 
 

Obowiązek szkolny, uczniowie szkoły 

§ 7. 

1. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

18 roku życia. Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów. 

W takim przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Zespołu 

o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia. Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli: 

a) uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu, 

b) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania 

go lub 

c) grozi mu naganna ocena zachowania. 

2. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor 

Zespołu, prowadząc księgę ewidencji dzieci. 
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3. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do 

uczniów swojego obwodu udziela Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców dziecka. 

Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na 

podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę. 

4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośle-

dzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych. 

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

egzekucyjnym w administracji. 

7. Uczeń ma prawo do:  

a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaga-

niami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania, 

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

f) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

g) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości 

dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,  

h) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

i) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w 

zaufaniu, 

j) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać 

niczyjej godności osobistej, 

k) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły; 



16 

 

l) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumen-

towana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością 

szkolną, 

m) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

n) do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych – tylko w obecności nauczyciela 

lub rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole, 

8. Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie 

zapisami § 6 niniejszego statutu. 

9. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, w jego załącznikach oraz 

regulaminach obowiązujących w szkole, 

b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 

przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie, 

c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, 

innych pracowników szkoły i osób dorosłych, 

e) wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników  

obsługi, 

f) dostosowania się do organizacji nauki w Szkole: uczniom zabrania się biegania po 

korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z 

budynku szkoły, 

g) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania 

się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych 

środków odurzających zarówno w szkole jak i poza nią;  za powyższe przekroczenia 

stosuje się w Szkole surowe kary poczynając od przeniesienia do równoległego 

oddziału wzwyż, 

h) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych: 

 nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwiają rodzice lub prawni 

opiekunowie, 

 usprawiedliwienia dostarczają uczniowie na piśmie w zeszycie usprawiedliwień w 

terminie nie później niż do 15-go każdego następnego miesiąca; po tym terminie 

usprawiedliwienia nie będą respektowane, 

i) troszczenia się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie 

czystości i porządku na terenie szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia 

zmiennego (wyłącznie miękkiego, tekstylnego o białej podeszwie), pozostawionym 
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w szatni; uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i 

pieniędzy, 

j) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju obowiązującego 

w szkole, 

k) w czasie uroczystości szkolnych i miejskich – obowiązuje stój oficjalny (biała bluzka 

– ciemna spódnica/spodnie), 

l) ubierania na zajęcia wychowania fizycznego obowiązującego stroju gimnastycznego 

– biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki, 

m) na zdjęcia wychowania fizycznego zdjęcia wszelkich ozdób i biżuterii, 

n) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są 

do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji 

obsługi urządzeń. 

10. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, którego 

szczegółowe warunki realizacji określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z 

realizacji projektu edukacyjnego. 

11. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 

warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

12. Uczeń może być nagradzany za:  

a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 

b) wybitne osiągnięcia, 

c) pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

d) dzielność i odwagę. 

13. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:  

a) pochwała wychowawcy, 

b) pochwała Dyrektora Szkoły, 

c) nagrody książkowe, 

d) dyplomy, 

e) listy gratulacyjne dla rodziców, 

f) wpis pamiątkowy do kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt Szkole 

i rodzicom - wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza wpis Rada Pedagogiczna, 

g) inne (np. wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.). 

14. Uczeń może być ukarany:  

a) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy, 
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b) naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub 

prawnych opiekunów ucznia, 

c) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły, 

d) naganą Dyrektora Szkoły – uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać 

udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę. Dyrektor Szkoły 

udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie 

Dyrektora Szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia; 

e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania 

szkoły na zewnątrz, 

f) przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy, pedagog 

szkolny – przenosi ucznia Dyrektor Szkoły, 

15. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

16. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą 

uczniów. 

17. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia 

wychowawca zainteresowanego ucznia.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy.  

3. W sprawach dotyczących Publicznej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół               w Krzywczy używa się pieczęci o treści:  

                        Zespół Szkół w Krzywczy 

                    Publiczna Szkoła Podstawowa 

                               Krzywcza 97 

                        37 – 755 Krzywcza 

4. W sprawach dotyczących Publicznego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół                       

w Krzywczy używa się pieczęci o treści:  

                                 Zespół Szkół w Krzywczy 

          Publiczne Gimnazjum  

                                                     Krzywcza 97  

                                               37 – 755 Krzywcza 

5. W pozostałych sprawach Zespół Szkół w Krzywczy używa pieczęci o treści: 
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      Zespół Szkół w Krzywczy 

                                                      Krzywcza 97  

                                               37 – 755 Krzywcza 

 

 

6. Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

7. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu. Wniosek o dokonanie zmiany 

inne organy szkoły kierują na piśmie do Rady Pedagogicznej. Rada Rodziców oraz 

Samorząd Uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w statucie po podjęciu stosownej 

uchwały. Zmiany w statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy 

szkoły. 

 
 

 
Aneks 1 w § 7 punkt 18 dodaje się następujący zapis:  
 

 
Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych  
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych 
I.  Ilekrod w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego 
określenia, należy przez to rozumied obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne.  
II.1.Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 
2.Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1)wymagao określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagao 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
2)wymagao edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 
przypadku dodatkowych zajęd edukacyjnych. 
3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 
4.Ocenianie osiągnięd edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 
1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd 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 uczyd; 
3)udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
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5)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -
wychowawczej. 
5.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1)formułowanie przez nauczycieli wymagao edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęd edukacyjnych  
2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3)ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęd edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 
5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6)ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o 
postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 
ucznia. 
6.Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkole. 
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców/prawnych opiekunów o: 
1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęd  
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
2)sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów; 
3)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej –
semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych. 
7.Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców/prawnych opiekunów o: 
1)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 
8.Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 
III. 
1.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizowad pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia. 
2.Nauczyciel jest obowiązany dostosowad wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  
IV. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęd edukacyjnych 
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawnośd, 
posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęd edukacyjnych na 
wcześniejszym etapie edukacyjnym  
V.  
1.Uczeo w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1)bieżące; 
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2)klasyfikacyjne: 
a) śródroczne i roczne,  
b) koocowe. 
2.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  
3.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 
4.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 
rodzicom/prawnym opiekunom.  
5.Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca 
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
6.Sposób udostępniania dokumentacji określa statut szkoły. 
VI. 
1.Uczeo podlega klasyfikacji: 
1)śródrocznej i rocznej 
2)koocowej. 
2.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu  
osiągnięd edukacyjnych ucznia z zajęd edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęd i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 
szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły. 
3.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięd edukacyjnych ucznia z zajęd 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęd i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I 
–III szkoły podstawowej w przypadku: 
1)obowiązkowych zajęd edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 
zajęd;  
2)dodatkowych zajęd edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęd. 
4.Na klasyfikację koocową składają się: 
1)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 
programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym 
2)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych, których realizacja zakooczyła się 
odpowiednio w klasach programowo niższych. 
3)roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 
5.Klasyfikacji koocowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 
6.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleo zawartych w 
indywidualnym programie edukacyjno –terapeutycznym. 
7.Oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
8.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukooczenie szkoły. 
VII. 
1.Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 
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rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  
klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. 
VIII. 
1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania –wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 
oddziału oraz ocenianego ucznia. 
2.W szkole lub oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęd 
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 
zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 
3.W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęd 
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale 
jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 
4.Termin ustalenia ocen określa statut szkoły. 
5.Ustalone oceny są ostateczne. 
IX. 
1.W klasach I –III szkoły podstawowej: 
1)oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych są ustalane w sposób 
określony w statucie szkoły; 
2)śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęd 
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 
opisowymi. 
2.W klasach I –III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęd 
edukacyjnych mogą byd ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 
3.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 
1)oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęd 
edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób 
określony w statucie szkoły; 
2)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania są ustalane według określonej skali  
4.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęd 
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  
mogą byd ocenami opisowymi. 
5.W przypadku rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania są ustalane również według określonej skali w przepisach. 
6.Koocowe oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych oraz koocowa ocena klasyfikacyjna 
zachowania są wyrażane według skali określonej w przepisach.  
7.Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i koocowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęd edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  
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ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 
opisowymi. 
X. 
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęd 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 
Uczeo, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych, otrzymuje z tych 
zajęd edukacyjnych najwyższą pozytywną koocową ocenę klasyfikacyjną. 
XI. 
1.Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęd edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 
2.Uczeo nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin 
klasyfikacyjny. 
3.Uczeo nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawad 
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
XII. 
1.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
2.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzieo 
zakooczenia rocznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami/prawnymi opiekunami.  
3.Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 
terminie ustalonym, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 
4.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.  
XIII. 
1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeo, który w wyniku klasyfikacji  
rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 
1)jednych albo dwóch obowiązkowych zajęd edukacyjnych, albo 
2)jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych  
–może przystąpid do egzaminu poprawkowego z tych zajęd. 
2.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
3.Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do kooca września. 
4.Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  
5.Uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę lub semestr. 
6.Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promowad do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych pod warunkiem że 
te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 
XIV. 
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1.Uczeo lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 
ustalania tych ocen. 
2.Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd 
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 
2 dni roboczych od dnia zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno –wychowawczych. 
3.W przypadku stwierdzenia, że roczna, a w szkole policealnej  
–semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen,  
dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych  
–przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęd edukacyjnych; 
2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania –ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
4.Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna, a w szkole policealnej –
semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania nie może byd niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję 
jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej z zajęd edukacyjnych, która może byd 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  
5.Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym w 
wyznaczonym terminie, może przystąpid do 
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z 
uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 
6.Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd 
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeo wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W 
tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
XV. 
1.Uczeo klasy I –III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 
klasy programowo wyższej. 
2.W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięd ucznia w 
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowid o 
wydłużeniu etapu edukacyjnego przez ucznia klasy I –III szkoły podstawowej, na wniosek 
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 
3.Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy 
oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna może postanowid o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli  
poziom rozwoju i osiągnięd ucznia rokuje opanowanie w jednym roku  
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 
4.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeo otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęd edukacyjnych otrzymał 
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 
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5.O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno –terapeutycznym. 
6.Uczeo szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym szkoły podstawowej  
i gimnazjum w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co 
najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej lub w gimnazjum uzyskuje 
ze wszystkich obowiązkowych zajęd edukacyjnych oceny uznane za  
pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może byd 
promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu  
roku szkolnego. 
7.Uczeo, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza odpowiednio 
klasę lub semestr. 
XVI. 
1.Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, 
który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie 
konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 
2.Dyrektor gimnazjum może zwolnid ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 
XVII. 
1.Uczeo kooczy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli: 
1)w wyniku klasyfikacji koocowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęd edukacyjnych 
pozytywne koocowe oceny 
klasyfikacyjne, 
2)w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum –przystąpił ponadto odpowiednio do 
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego 
2.O ukooczeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 
programie edukacyjno –terapeutycznym.  
3.Uczeo szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, powtarza ostatnią 
klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w 
którym powtarza tę klasę, do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 
XVIII. 
Przepisów rozdziału 3a nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim.  
 
Aneks 2 w § 7 punkt 19 dodaje się następujący zapis:  
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin 
przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
1.W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 
umiejętności ustalonych w standardach wymagao będących podstawą przeprowadzania 
sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 
2.Sprawdzian składa się z dwóch części: 
•częśd pierwsza  
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–obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,  
•częśd druga  
–obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. 
Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Częśd pierwsza trwa 80minut, a 
częśd druga –45 minut. 
3.Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadao 
otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka 
obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. 
4.W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 
1.w części pierwszej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów  
humanistycznych: 
 -z historii i wiedzy trwa 60 min, 
-z j. polskiego trwa 90 min. 
b) w części drugiej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych:  
-z przedmiotów przyrodniczych trwa 60 minut, 
-z matematyki trwa 90 minut. 
c) w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, 
ustalone w standardach wymagao będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w 
ostatnim roku nauki w gimnazjum:  
-na poziomie podstawowym trwa 60minut, 
-na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut. 
3)Zadania z historii i wiedzy o społeczeostwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu 
egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym 
oprócz zadao  
zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.  
4)Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym 
przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
5)Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpid do 
sprawdzianu lub egzaminu w warunkach i w formie przystosowanych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej lub 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej  
publicznej lub niepublicznej spełniającej odpowiednie warunki. 
6)W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia może nastąpid na podstawie tego 
orzeczenia. 
7)Opinia powinna byd wydana przez poradnię psychologiczno  
–pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do kooca września roku 
szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin, z tym, że nie wcześniej niż po 
ukooczeniu klasy III szkoły podstawowej w przypadku uczniów przystępujących do 
sprawdzianu i nie wcześniej  
niż po ukooczeniu szkoły podstawowej w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu 
gimnazjalnego. 
8)Opinię dziecka przedkładają dyrektorowi rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do 15 
października roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin. 
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9)Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o 
stanie zdrowia, mogą przystąpid do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach i formie 
dostosowanych do ich stanu zdrowia. 
10)Za dostosowanie warunków i formy sprawdzianu lub egzaminu do potrzeb uczniów 
odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego –dyrektor. 
11)Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 
zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy 
przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni  
odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
12)Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoczesne 
z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku. 
13)Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 
14)Dla uczniów o których mowa w punktach 7, 8, i 11 czas trwania sprawdzianu lub 
egzaminu może byd przedłużony nie więcej niż o 50% czasu trwania sprawdzianu lub danej 
części egzaminu. 
15)W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeo pracuje przy 
osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej 
samodzielnośd pracy uczniów. W tym czasie uczniowi nie udziela się żadnych wyjaśnieo 
dotyczących zadao, ani ichnie komentuje. 
16)Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny nie można 
wnosid żadnych urządzeo telekomunikacyjnych, ani korzystad z nich w tej sali.  
17)Sprawdzian i każda częśd egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w 
widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i 
zakooczenia pracy. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu uczniowie nie powinni 
opuszczad sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu  
nadzorującego może zezwolid uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 
wykluczających możliwośd kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 
udzielających pomocy medycznej. 
18)W sali mogą przebywad uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, 
osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy. 
19)W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadao przez ucznia lub 
zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu albo odpowiedniej części 
egzamin u w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian, albo odpowiednią częśd egzaminu tego 
ucznia i unieważnia jego pracę. 
20)W przypadku o którym mowa w pkt. 20, uczeo przystępuje ponownie do sprawdzianu, 
albo odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji 
Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 
dyrektora komisji okręgowej. 
21)Uczeo, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, 
egzaminu gimnazjalnego, lub odpowiedniej części egzaminu w ustalonym terminie, albo 
przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie 
ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia  
danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
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22)W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających 
przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia 
danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 
może zwolnid ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu  
gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) ucznia. 
23)Uczeo, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 
sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub 
gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym 
roku. 
24)Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukooczenie szkoły. 
Wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie 
ukooczenia szkoły. 
25)Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia dla każdego ucznia 
komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakooczeniem zajęd 
dydaktyczno –wychowawczych, a w przypadkach o których mowa w pkt. 21 i 22 do dnia 31 
sierpnia danego roku. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 
(prawnym opiekunom). 
 
Aneks 3 § 2 ust. 3 dodaje się punkt c o treści: 

„W Zespole Szkół w Krzywczy od 1 września 2016r. funkcjonuje oddział przedszkolny, do 
którego przyjmowane są dzieci pięcioletnie i sześcioletnie. Szczegółowe zasady 
przyjmowania dzieci do oddziału określa wewnętrzny Regulamin.” 

 
Aneks 4 w § 6 punkt 12 otrzymuje brzmienie: 
Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, 

którzy w danym roku kalendarzowym kooczą 7 lat. 

W § 6 punkt 24 otrzymuje brzmienie:  
W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej: 

a) świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów dojeżdżających i dzieci z oddziału 

przedszkolnego, 

b) czas  pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do terminów dowożenia uczniów oraz 

potrzeb dzieci i ich rodziców, 

c) każde dziecko oraz uczeo korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek 

dostosowad się do jej regulaminu, uchwalonego przez Radę Pedagogiczną i 

zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły. 

 
W § 6 dodaje się punkt 41: Organizacja, cele i zadania  Oddziału Przedszkolnego 
                           

1. W Szkole może byd więcej niż jeden oddział przedszkolny obejmujący dzieci                   
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich  potrzeb, zainteresowao i uzdolnieo. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyd 25 dzieci. 
3. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  
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4. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, 
którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola 
obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym. 

5. Rekrutacja dzieci odbywa się w każdym roku w terminie do 31 marca.  
6. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do Oddziału 

Przedszkolnego w Zespole Szkół w Krzywczy”. 
I 

1. Oddział Przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej, zgodnie                              
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dziennik 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23 czerwca 2016 r. poz. 895). 

2. Czas zajęd w ramach, których realizowana jest podstawa programowa w oddziale 
przedszkolnym, wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęd w Oddziale Przedszkolnym 
trwa 60 minut. 

3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, 
przy czym: 
 

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyd na zabawę (w tym czasie dzieci 
bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela); 

b) co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na placu zabaw, na boisku, na spacerach 
(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje 
przyrodnicze, prace porządkowe itp.) 

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 
według wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

d) pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarowad (czynności 
opiekuocze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). 
 

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. 
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,                               
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowao dzieci. 

6.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuocza w Oddziałach  Przedszkolnych 
prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 

7. W Oddziałach Przedszkolnych organizuje się naukę religii. 
8. Czas trwania zajęd prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęd 

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęd rewalidacyjnych, 
powinien byd dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosid: 

a) z dziedmi w wieku 3-5 lat – około 15 minut 
b) z dziedmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut. 

 
II  
 

1.  Wychowawstwo w Oddziale Przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy 
posiadają odpowiednie kwalifikacje. 

2. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuoczą jest 
odpowiedzialny za jej jakośd i wyniki. 
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3.  Nauczyciel odpowiada za bezpieczeostwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków 
podczas zajęd w sali, zabaw na placu zabaw, dwiczeo na boisku szkolnym oraz poza 
terenem szkoły (spacery i wycieczki). 

4.  Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności                               
i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej 
aktywizacji  dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.  

5. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie 
samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.  

6. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program 
wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakośd.  

7. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z pedagogiem, logopedą 
szkolnym oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu 
problemów. 

8. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne 
służące poznawaniu swoich wychowanków.  

9. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 
podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości wszystkich dzieci 5 i 6-
letnich w oddziałach do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel 
otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy 
pracy do jego możliwości.  

11. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływao wychowawczo 
– edukacyjnych.  

12. Nauczyciel udziela rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnych informacji o dziecku, 
jego zachowaniu i rozwoju. Obecnośd na zebraniach ogólnych i spotkaniach 
indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

13.  Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z Programem 
Wychowania Przedszkolnego i Statutem Szkoły. 

III 
 
Oddział Przedszkolny zapewnia dzieciom możliwośd wspólnej zabawy i nauki w warunkach 
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
 
Celem wychowania przedszkolnego jest:   
 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnieo oraz kształtowanie czynności 
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;  

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak,  żeby lepiej 
orientowały się w tym, co jest dobre,  a co złe;   

3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów   
i porażek;  

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 
relacjach z dziedmi i dorosłymi;  

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci             
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;  
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6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawnośd fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa                  
w zabawach i grach sportowych;  

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleo w sposób zrozumiały 
dla innych;  

8)  wprowadzenie dzieci w  świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;  

9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;  

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości                
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.   

 
Cele realizowane są poprzez: 
 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi                 
i dziedmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.   

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w 

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.  
5. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeostwa oraz 

rozwijanie ich sprawności ruchowej. 
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeostwo własne oraz innych. 
7.  Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną. 
8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie  

zainteresowao technicznych. 
9. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeo.  
10.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.   
11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.   
12.  Nabywanie  przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności 

czytania i kreślenia symboli graficznych.   
13. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.   
14. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy. 
15. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka. 
16. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Namysłowie  w celu 

udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej.  
17.  Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
18. Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                   

i religijnej.  
19.  Zapewnienie dzieciom bezpieczeostwa i opieki podczas zabaw i dwiczeo na boisku 

szkolnym, a także w trakcie zajęd poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki). 
IV 
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1. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do: 

 
a) przestrzegania zasad funkcjonowania Oddziałów Przedszkolnych, 
b) współdziałania z wychowawcą Oddziału Przedszkolnego w zakresie wszystkich 

spraw związanych z pobytem dziecka w Oddziale Przedszkolnym, 
c) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziałów przedszkolnych osobiście 

lub przez osoby pełnoletnie zapewniające pełne bezpieczeostwo, upoważnione 
pisemnie, 

d) informowania o nieobecności dziecka, 
e) natychmiastowego zawiadomienia wychowawcy lub sekretarza szkoły                          

o przypadkach wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, zatrucia lub innej 
niedyspozycji, mogącej stwarzad zagrożenie dla innych dzieci, 

f) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego. 
 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 
 
a) znajomości zadao wynikających z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w danym oddziale, 
b) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu 

nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu 
realizacji zadao wynikających z przepisów oświatowych; 

c) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach 
pedagogicznych; 

d) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 
e) rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju, oraz 

możliwości uzyskania  dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

 
 

 
Aneks Nr 5 do STATUTU SZKOŁY  
 
Niniejszy aneks wprowadza zmianę punktów od 18 do 23, paragrafu 6 w rozdziale 
Organizacja Szkoły. Wprowadza się następujące artykuły, które otrzymują brzmienie: 
 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 
Art. 1 
W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna dla obydwu szkół, która jest pracownią służącą 
realizacji potrzeb i zainteresowao uczniów, zadao dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz 
wiedzy o regionie i kraju. Ponadto tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania                i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną. Udostępnia skomputeryzowane stanowiska pracy integrujące dostęp do 
różnych źródeł informacji z możliwościami jej przetwarzania i tworzenia nowych 
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dokumentów lub zapewnia korzystanie z wypożyczonych z pracowni komputerowej 
laptopów z dostępem do Internetu. 
 
Art. 2 
 Z biblioteki mogą korzystad wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy obsługi 
szkoły na zasadach ogólnie przyjętych: 
1. Udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia oraz wg 
opracowanego planu wypożyczeo. 
2. W bibliotece ma prawo przebywad wypożyczający książki lub pracujący w czytelni w 
wyznaczonych godzinach pracy biblioteki. 
3. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku. 
4. W czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywad posiłków ani pid napojów. 
5. Księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu. 
6. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek. 
7. Jednorazowo można wypożyczyd trzy książki, każdą na okres nie przekraczający jednego 
miesiąca. 
8. Uczeo przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypożyczyd 
jednorazowo więcej niż trzy książki. 
9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócid taką samą książkę, o 
tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem. 
10. Przed zakooczeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny byd obowiązkowo 
zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza. 
11. Kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza 
bibliotekarz. 
12. Kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
 
Art. 3 
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 
1. Zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 
bezpieczeostwo i nienaruszalnośd mienia. 
2. Zapewnia środki finansowe na działalnośd biblioteki. 
3. Kontroluje stan ewidencji. 
4. Odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza. 
5. Uwzględnia w planie pracy szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej. 
6. Inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką. 
7. Zapewnia realizację edukacji czytelniczej i medialnej w ramach nauczania różnych 
przedmiotów. 
8. Hospituje i ocenia pracę nauczyciela – bibliotekarza. 
 
Art. 4 
Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki, wydawnictwa informacyjne, słowniki, 
encyklopedie, lektury wg ustalonego kanonu, literaturę popularnonaukową, programy 
nauczania dla nauczycieli, czasopisma dla nauczycieli i uczniów, kasety magnetofonowe, 
kasety video, płyty CD i DVD, przepisy oświatowe i inne, pomoce dydaktyczne, bezpłatne 
podręczniki, materiały edukacyjne i dwiczeniowe. 
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Art. 5 
Czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęd dydaktyczno – 
wychowawczych w taki sposób, aby umożliwid uczniom dostęp do jej zbiorów. 
 

ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 
Art. 1 
Nauczyciel - bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno – 
wychowawczej pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej. 
 
Art. 2 
Nauczyciel bibliotekarz powinien pozyskiwad zaufanie i sympatię uczniów oraz wytwarzad 
wokół siebie miłą, twórczą atmosferę, życzliwie oddziaływad na czytelników. 
 
Art. 3 
Zadania nauczyciela – bibliotekarza zgodnie z potrzebami w szczególności obejmują: 
1.Umożliwianie uczniom poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 
źródeł. 
2.Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowao uczniów oraz wyrabianie                        
i pogłębianie u nich nawyku czytania i uczenia się. 
3.Organizowanie różnorodnych działao rozwijających wrażliwośd kulturową i społeczną 
poprzez wycieczki, spotkania i imprezy edukacyjne, konkursy, apele, wystawy oraz 
gromadzenie literatury regionalnej. 
4.Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni oraz wybranych pozycji do pracowni, klas, 
świetlicy. 
5.Udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb oraz zainteresowao. 
6.Prowadzenie zajęd z edukacji czytelniczej i medialnej. 
7.Współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji    i 
kół zainteresowao w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów. 
8. Troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu. 
9.Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły i prowadzenie ich selekcji. 
10.Opracowywanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, 
konserwacja). 
11.Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki rocznej. 
12.Współpracę z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowao. 
13.Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
14.Realizowanie ogólnopolskich akcji i programów m. in. „Cała Polska czyta dzieciom”. 
15.Organizację Kiermaszów Taniej Książki. 
16. Doskonalenie warsztatu swojej pracy. 
 

ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Z NAUCZYCIELAMI, UCZNIAMI I RODZICAMI 
(PRAWNYMI OPIEKUNAMI) ORAZ INNYMI BIBLIOTEKARZAMI 

 
Art. 1. 
Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach: 
1.Świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania                   i 
rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp. 
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2.Wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 
3.Partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych. 
4.Pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze. 
 
Art. 2. 
Uczniowie: 
1.Mogą korzystad ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece. 
2.Najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani. 
3.Są informowani o aktywności czytelniczej. 
4.Uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką. 
5.Otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury    
i kształtowaniu nawyków czytelniczych. 
6.Mogą korzystad z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych. 
7.Na zajęciach czytelniczych mogą korzystad z czasopism i księgozbioru podręcznego. 
 
Art. 3. 
Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się       
w celu: 
1.Rozbudzania potrzeb i zainteresowao uczniów. 
2.Doradztwa w doborze literatury samokształceniowej. 
3.Rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji. 
4.Współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie 
wychowania czytelniczego w rodzinie. 
 
Art. 4 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły: 
1.Mogą złożyd zamówienie na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, 
czasopisma pedagogiczne. 
2.Korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece. 
3.Mają możliwośd korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych. 
4.Na wniosek nauczyciela przedmiotu bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do 
pracowni przedmiotowych, a także po uzgodnieniu terminu przeprowadza lekcje 
biblioteczne lub częśd zajęd. 
5.Rada Pedagogiczna raz w roku otrzymuje informację o stanie czytelnictwa. 
 
Art. 5 
Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach 
partnerstwa w: 
1. Rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach z rodzicami). 
2. Popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania. 
3. Współudziale rodziców w imprezach czytelniczych. 
4. Współpracy z Radą Rodziców w zakresie finansowania zakupu książek i innych materiałów 
do biblioteki. 
5. Przekazywaniu informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców. 
6. Wyposażaniu uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i dwiczenia. 
 
Art.6 
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Rodzice: 
1. Mogą korzystad ze zbiorów gromadzonych w bibliotece. 
2. Są informowani o aktywności czytelniczej uczniów. 
3. Mają możliwośd wglądu do WSO, Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego    i 
Profilaktycznego. 
 
Art. 7. 
Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami: 
1. Wspierając działalnośd kulturalną bibliotek na szczeblu gminnym i powiatowym. 
2. Współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach kultury. 
3. Współuczestnicząc w konkursach poetyckich, plastycznych, recytatorskich i innych.  
4. Przez organizowanie imprez w środowisku lokalnym. 
5. Poprzez wymianę doświadczeo. 
 


