
Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 30 sierpnia 2016 r. 

1 

 

   

SP.M.011-1/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

 

Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki 

 w Mogilanach 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst ujednolicono w dniu 30 sierpnia 2016 r. 

 

 

 



Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 30 sierpnia 2016 r. 

2 

 

Zawartość 
I. NAZWA I TYP SZKOŁY ............................................................................................................................. 3 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY ..................................................................................................................... 3 

III. SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY .................................................................................... 4 

IV. ORGANY SZKOŁY ................................................................................................................................. 10 

4.1 KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY .............................................................................................. 11 

4.2 KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ ........................................................................................... 13 

4.3 KOMPETENCJE RADY RODZICÓW ...................................................................................................... 15 

4.4 KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ............................................................................ 16 

4.5 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY ......................................................... 17 

V. ORGANIZACJA SZKOŁY....................................................................................................................... 18 

5.1 ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO .............................................................................. 20 

5.2 ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI ................................................................................................... 21 

5.3 ORGANIZACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ .............................................................................................. 21 

VI. PRACOWNICY SZKOŁY ...................................................................................................................... 22 

6.1 ZADANIA NAUCZYCIELI ....................................................................................................................... 22 

6.2 ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ICH ZADANIA ................................................................................... 23 

6.3 ZADANIA PEDAGOGA GMINNEGO ..................................................................................................... 25 

6.4 ZADANIA BIBLIOTEKARZA .................................................................................................................. 27 

6.5 ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ............................................................................................ 27 

6.6 ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ............................................................... 27 

VII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW .................. 28 

VIII. FORMY OPIEKI  I   POMOCY UCZNIOM ..................................................................................... 48 

8.1 FORMY WSPÓŁPRACY Z  PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI .................................................. 50 

8.2 ZASADY  I  FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI ................................................. 51 

8.3 ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO ........................................................................................ 53 

IX. UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ..................................................................... 55 

9.1 OBOWIĄZKI UCZNIA .............................................................................................................................. 55 

9.2 PRAWA UCZNIA ...................................................................................................................................... 56 

9.3 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW .................................................................................... 58 

9.4 KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW ............................................................................................. 58 

9.5 WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY ........................................................................................... 60 

X. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW ......................................................................................................... 61 

XI GOSPODARKA FINANSOWA ORAZ OBŁUGA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNA .................... 61 

XII. CEREMONIAŁ SZKOLNY ..................................................................................................................... 62 

 

 

 
        

 

 



Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 30 sierpnia 2016 r. 

3 

 

I. NAZWA I TYP SZKOŁY 
 

§ 1 
 

1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach zwana jest dalej 

Szkołą. 

2. Szkoła mieści się w Mogilanach przy ulicy Św. Bartłomieja 16/1 i jest szkołą 

publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą. 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Mogilanach. 

4. Obwód Szkoły wyznaczony jest przez organ prowadzący w Akcie założycielskim 

Szkoły. Uczniowie spoza obwodu szkoły są przyjmowani zgodnie z przyjętymi 

kryteriami znajdującymi się w dokumentacji szkoły.  

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. 

6. W szkole znajduje się oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich. 

7. Społeczność szkolną tworzą pracownicy Szkoły, uczniowie i ich rodzice. 

8. Określona nazwa Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach jest 

używana przez Szkołę w pełnym brzmieniu również na pieczęciach i stemplach. 

 

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 2 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty (z dnia 7 września 

1991r. oraz w przepisach wydanych na tej podstawie) , a w szczególności:  

1. kształtuje u młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłość do ojczyzny w oparciu 

o uniwersalne zasady etyki, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego Polski 

i świata, 

2. przygotowuje uczniów do właściwego wypełniania obowiązków obywatelskich 

i rodzinnych, 

3. uczy zasad sprawiedliwości, tolerancji, demokracji, 

4. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, 

5. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec problemów ochrony środowiska, 

6. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w Ustawie, stosownie do warunków Szkoły oraz możliwości i wieku 

uczniów; 
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7. sprawuje opiekę pedagogiczną i dydaktyczną nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb 

i możliwości szkoły, ściśle współpracując z rodzicami, wspomagając wychowawczą 

rolę rodziny, 

8. pomaga uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

9. zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy dzieciom i młodzieży przy okazji 

realizowania swych statutowych zadań, 

10. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie: 

1) konkursów przedmiotowych, 

2) zawodów sportowych, 

3) imprez kulturalno-oświatowych, 

4) kół zainteresowań,  

11. umożliwia uczniom uczestnictwo w organizacjach szkolnych, 

12. wspiera rodziców w zakresie budowania pozytywnych więzi z dzieckiem, 

13. motywuje ucznia do nauki i rozwoju zainteresowań, 

14. prowadzi pracę wychowawczą dotyczącą respektowania norm, wartości i autorytetów 

społecznych, 

15. promuje zdrowy tryb życia, 

16. przeciwdziała przemocy i agresji, 

17. buduje konstruktywne relacje w grupach rówieśniczych na terenie szkoły, 

18. edukuje rodziców nt. współczesnych zagrożeń i sposobów obrony przed nimi, 

19.  w celu realizacji zadań statutowych opracowuje Szkolny Zestaw Programów, 

Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki. 

 

 

III. SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY 

§ 3 

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz warunki 

do higienicznej pracy podczas ich pobytu w szkole i w trakcie zajęć szkolnych 

organizowanych poza terenem szkoły, poprzez: 

1. podmiotowe traktowanie każdego ucznia, 

2. poszanowanie jego godności osobistej i prawa do nietykalności, 

3. kształtowanie takich cech jak: 

1) asertywność, 



Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 30 sierpnia 2016 r. 

5 

 

2) wrażliwość, 

3) komunikatywność, 

4) umiejętność rozwiązywania problemów, 

5) odpowiedzialność, 

6) dbałość o zdrowie własne i innych, 

7) obiektywizm, 

4. tworzenie przyjaznej atmosfery przez wszystkich pracowników Szkoły, 

5. pełnienie dyżurów na korytarzach przez nauczycieli w trakcie przerw, a także przed 

lekcjami, wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora placówki, 

6. tworzenie tygodniowego planu zajęć, który powinien uwzględniać takie elementy, jak: 

1) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) różnorodność zajęć w każdym dniu, 

3) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego 

przedmiotu, 

7. dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów i rodzaju pracy, 

8. właściwe ogrzewanie, wentylację i oświetlenie pomieszczeń, w których przebywają 

uczniowie, 

9. zgodne z przepisami BHP oznakowanie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych, 

10. systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego, 

11. organizowanie takich form pracy, które umożliwiają uczniom opanowanie przepisów 

ruchu drogowego i podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach, 

12. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu 

drogowego, 

13. sprawowanie opieki nad powierzoną Szkole młodzieżą nie tylko przez nauczycieli, ale 

też przez innych pracowników Szkoły, 

14. obciążanie pracą domową uczniów zgodnie z zasadami higieny, 

15. uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z agresją, przemocą, uzależnieniami, 

16. zapewnienie rodzicom stałego kontaktu z nauczycielami i wychowawcami, 

umożliwiającego kontrolę postępów dziecka i eliminację zagrożenia niepowodzeniami 

szkolnymi. 

17. edukowanie rodziców na temat współczesnych zagrożeń i obrony przed nimi. 

§4 
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Szkoła umożliwia zdobycie niezbędnego zasobu wiedzy i umiejętności dla kontynuacji 

dalszego etapu kształcenia dzięki: 

1. stosowaniu różnych metod pracy, szczególnie z uwzględnieniem łączenia teorii 

z praktyką, 

2. dostosowaniu Szkolnego Zestawu Programów Nauczania do warunków szkolnych,  

3. zastosowanie właściwego trybu nauczania, dostosowanego do tempa pracy uczniów 

i ich predyspozycji, opartego na obserwacji ucznia, kontakcie z rodzicami i ankietach, 

4. nowoczesnej bazie dydaktycznej, 

5. diagnozowaniu osiągnięć ucznia, 

6. wspieraniu rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. 

§5 

Wspomaganie środowiska wychowawczego ucznia realizowane jest poprzez: 

1. dokładne rozpoznawanie środowiska rodzinnego w kontaktach z rodzicami,  

2. realizację założeń Programu Wychowawczego Szkoły, w oparciu o opinię Rady 

Rodziców, 

3. umożliwienie uczniom uczestnictwa w pracach i działalności Samorządu 

Uczniowskiego, 

4. propagowanie sylwetki patrona szkoły jako wzoru osobowego do naśladowania: na 

lekcjach wychowawczych, poprzez uczestnictwo w corocznym Turnieju Wiedzy 

o Mogilanach oraz obchodach Święta Szkoły ( Dniach Patrona), 

5. ciągłą obserwację zachowań dzieci i konsultowanie ich z rodzicami, 

6. współpracę nauczycieli i rodziców z pedagogiem szkolnym i pozaszkolnymi 

instytucjami wychowawczymi, 

7. wprowadzenie dyżurów nauczycieli dla rodziców i dzieci w czasie pracy nauczyciela 

wolnym od zajęć dydaktycznych, 

8. organizowanie konkursów tematycznych, zawodów sportowych i innych inicjatyw 

(np.: aukcji i kiermaszów prac plastycznych na cele społeczne). 

§6 

Szkoła pomaga uczniom z trudnościami w nauce, poprzez: 

1. pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym kierowanie uczniów - za zgodą rodziców 

- do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

2. prowadzenie zajęć korekcyjnych, reedukacyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych, 

3. prowadzenie konsultacji przez nauczycieli Szkoły. 
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§7 

Wspieranie przez Szkołę uczniów uzdolnionych polega na: 

1. zapewnieniu im możliwości udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

2. możliwości wypełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, 

3. wykorzystaniu indywidualnego toku nauki, 

4. przyspieszeniu promocji do klasy programowo wyższej. 

§8 

Wspieranie przez Szkołę dzieci z trudną sytuacją finansową ma na celu zapewnienie im 

odpowiedniej bazy w zakresie podręczników, przyborów i materiałów. Jest to realizowane 

przez Szkołę w miarę możliwości finansowych, w oparciu o wywiad środowiskowy, 

w porozumieniu z rodzicami, a także w oparciu o konsultację z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej i Pedagogiem Gminnym. Formy tych działań to głównie: 

1. pomoc rzeczowa i materialna, 

2. zbiórka podręczników używanych, 

3. zakup podręczników do biblioteki szkolnej, 

4. organizowanie darmowych posiłków. 

§9 

Szkoła organizuje i prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

1. W organizowaniu tych form działalności, szkoła może współdziałać ze 

stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 

krajoznawstwo i turystyka.  

2. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: 

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 

i historii, 

2) poznawanie kultury i języka  innych państw, 

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego, 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

6) podnoszenie sprawności fizycznej, 
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7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych 

ekologicznie, 

8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 

9) przeciwdziałanie patologii społecznej, 

10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych i odbywają się w następujących formach: 

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu 

lub przedmiotów pokrewnych, 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne (zwane dalej "wycieczkami"), w których 

udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

specjalistycznych, 

3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, 

4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od 

uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, 

5) imprezy wyjazdowe (zwane dalej "imprezami") - związane z realizacją programu 

nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.  

4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 

przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

5. Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzględnia się 

istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych. 

6. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których 

mowa w ust. 3. 

7. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 6 wyraża 

dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:  

1) nazwę kraju, 

2) czas pobytu, 

3) program pobytu, 

4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, 

5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 
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9. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych 

odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach, wymaga zgody ich 

przedstawicieli ustawowych. 

10. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym 

i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, 

a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.  

11. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek 

i imprez odbywa się w sposób określony w odrębnych przepisach. 

12. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię 

i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, 

którą zatwierdza dyrektor szkoły.  

13. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły, o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki.  

14. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:  

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 

2) jest instruktorem harcerskim, 

3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora 

turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 

15. Kierownikiem obozu wędrownego, może być osoba po ukończeniu kursu dla 

kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 14. 

16. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, może być osoba posiadająca 

uprawnienia wymienione w ust.14 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej 

dyscypliny sportu.  

17. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: 

1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, 

2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, 

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub 

imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 

4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania, 

5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, 

6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy, 

7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 



Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 30 sierpnia 2016 r. 

10 

 

8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 

imprezy, 

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy 

po jej zakończeniu. 

18. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel, albo po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.  

19. Opiekun w szczególności:  

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 

2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy, 

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

20. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie 

zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym 

porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie 

planowanej wycieczki lub imprezy. 

21. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

22. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może 

być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: 

1) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie, 

2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji 

młodzieżowych działających na terenie szkoły, 

3) ze środków wypracowanych przez uczniów, 

4) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców lub Radę Szkoły, a także osoby 

fizyczne i prawne. 

  

IV. ORGANY SZKOŁY 

§10  

1. Organami szkoły są: 
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1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Działalność poszczególnych organów Szkoły nie może być sprzeczna ze Statutem 

Szkoły. 

 

4.1 KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 

§11 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny: 

a) prowadzi planowe i systematyczne mierzenie jakości pracy szkoły, 

b) organizuje i prowadzi kontrolę zgodności funkcjonowania szkoły 

z przepisami prawa, 

c) wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez szkołę wymagań w zakresie 

jakości pracy, 

d) udostępnia nauczycielom informacje o zmianach w przepisach prawa 

związanych z działalnością szkoły, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły w oparciu 

o obowiązujące przepisy i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę Szkoły, 

6) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powierza nauczycielom przydział 

czynności obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

7) przydziela czynności innym pracownikom szkoły nie będącymi nauczycielami, 

8) zapewnia niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom 

i uczniom, 

9) podejmuje decyzje dotyczące przyjęcia uczniów do szkoły, 

10) wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych, 
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11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych także stowarzyszeniami społecznymi 

(np. Towarzystwo Przyjaciół Mogilan), fundacjami promującymi szkołę 

i najlepszych uczniów jak Fundacja Rodziny Konopków, 

12) zezwala, w drodze decyzji i na wniosek rodziców, na spełnianie przez dziecko 

odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego poza oddziałem 

przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, 

13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia, 

14) tworzy kapitułę (razem z wicedyrektorem i wytypowanym nauczycielem) 

Nagrody im. Józefa Nowina Konopki, którą uzupełniają przedstawiciele 

Rodziny Konopków. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących 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, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy każdego nauczyciela. 

4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

5. Dyrektor Szkoły dokumentuje działania związane z wewnętrznym mierzeniem jakości 

pracy szkoły w sposób umożliwiający sporządzenie raportu. 

6. Dyrektor Szkoły koordynuje pracę pozalekcyjną. 

7. W celu usprawnienia pracy Szkoły Dyrektor może powołać zespół doradczy w 

składzie: trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej wybieranych w tajnym 

głosowaniu na roczną kadencję. Zespół doradczy nie ma prawa podejmować uchwał, a 

stanowisko zespołu nie jest wiążące. 

8. Dyrektor dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy 

nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

9. Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 
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dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze do 6 dni, o których informuje do dnia 

30 września nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów). 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych  

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 11, Dyrektor,  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

§12 

1. W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora szkoły. 

2. Wicedyrektor szkoły: 

1) podczas nieobecności Dyrektora przejmuje jego wszelkie kompetencje,  

2) odpowiada za prawidłowy rozkład zajęć lekcyjnych i zastępstw za 

nieobecnych nauczycieli, 

3) wraz z Dyrektorem sprawuje nadzór pedagogiczny, 

4) sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami,  

5) współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Samorządem 

Uczniowskim i Radą Rodziców, 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji 

stanowiących, 

7) tworzy (razem z Dyrektorem, wytypowanym nauczycielem i przedsta-

wicielami Rodziny Konopków) kapitułę Nagrody im. Józefa Nowina Konopki. 

 

4.2 KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 

§13 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły działającym w zakresie 

realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

potrzeb. 
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4. Zebrania plenarne mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz na 

wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

5. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby z głosem doradczym 

zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady i jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zabrania, zgodnie 

z Regulaminem Rady. 

7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

oraz informacje o działalności szkoły. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,  

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w Szkole, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły lub placówki.  

9. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy opiniowanie 

w sprawach: 

1) organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć 

edukacyjnych i pozalekcyjnych, 

2) wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

3) propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, 

4) typowania uczniów (wg określonych kryteriów) do Nagrody im. Józefa 

Nowina Konopki (zwanej Nagrodą Patrona). 

5) projektu planu finansowego Szkoły, 

6) zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania, 

10. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.8, 

niezgodnych z przepisami prawa. 
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11.  O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę, 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

12. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na utworzenie (zgodnie z art. 7a ust. 6, pkt. 1 

Ustawy o systemie oświaty) lub cofnąć zgodę (zgodnie z art. 7c ust. 1, pkt. 3 Ustawy 

o systemie oświaty) na utworzenie w Szkole oddziału międzynarodowego. 

13. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, lub jego zmian. 

14. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

15. W przypadku określonym w ust.14 – organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 

Pedagogiczną w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. 

16. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

17. Rada Pedagogiczna ustala swój Regulamin. Zebrania Rady są protokołowane. 

18. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

4.3 KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 

§14 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem Szkoły. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

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

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady 

Rodziców Szkoły. 
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5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub 

placówki, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli, 

b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści 

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa 

w ust. 6 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły. Obowiązuje on do 

czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

9. Rada ma wydzielone konto bankowe. 

10. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione 

osoby: przewodniczącego i skarbnika. 

 

4.4 KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 15 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”, który tworzą 

wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin, uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 
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4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej 

oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego celami 

i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi; w porozumieniu z Dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

5. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje wszystkich uczniów we wszystkich 

sprawach, szczególnie dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. 

6. Samorząd Uczniowski może założyć spółdzielnię uczniowską, działającą na podstawie 

Statutu Spółdzielni Uczniowskiej. 

§ 16 

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje oraz fundacje (z wyjątkiem 

partii, organizacji politycznych i sekt religijnych), których celem jest działalność 

wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, którym Szkoła udostępnia 

pomieszczenia w miarę swoich możliwości. 

 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje oraz fundacje 

wymienione w punkcie 1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu 

warunków ich działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

 

4.5 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 

§17 

1. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Szkoły ustala się 

następujące zasady porozumiewania się, przepływu informacji o podejmowanych lub 

planowanych działaniach i decyzjach, oraz postępowanie w przypadku sytuacji 

spornych: 
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1) co najmniej dwa razy w ciągu roku odbywać się będą spotkania wszystkich 

powołanych organów Szkoły, 

2) w szczególnych przypadkach na wniosek co najmniej dwóch organów lub 

Dyrektora Szkoły może zostać zwołane spotkanie nadzwyczajne wszystkich 

organów Szkoły, 

3) w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość wspólnych spotkań 

zainteresowanych organów Szkoły, za wiedzą Dyrektora. 

2. Rozstrzyganie sporów między organami Szkoły: 

1) w przypadku zaistnienia sporu Dyrektor podejmuje rolę mediatora, 

2) jeżeli spór nie zostaje rozstrzygnięty, Dyrektor powołuje zespół złożony 

z kompetentnych przedstawicieli organów uczestniczących w sporze, 

3) zespół ustala własny tok postępowania przy rozpatrywaniu sporu, w oparciu 

o regulamin, 

4) zadaniem zespołu jest doprowadzenie do konstruktywnego rozstrzygnięcia 

sporu, 

5) jeżeli spór dotyczy Dyrektora Szkoły, do składu zespołu zaprasza się 

przedstawiciela organu prowadzącego lub nadzorującego pracę Szkoły 

(w zależności od rodzaju sprawy spornej), 

6) decyzje zespołu rozstrzygające spór mają charakter wiążący dla stron. 

 

V. ORGANIZACJA SZKOŁY 

§18 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, 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 Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, 

a zatwierdzony przez organ prowadzący  i nadzorujący Szkołę na podstawie planu 

nauczania i planu finansowego. 

3. Wszelkie zmiany w organizacji pracy Szkoły są umieszczone w aneksie do projektu 

organizacyjnego. Aneks musi być zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę. 

4. W arkuszu organizacyjnym umieszcza się: 

1) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

2) ogólną liczbę godzin przedmiotów, zajęć obowiązkowych, 

3) liczbę godzin ponadwymiarowych, 

4) liczbę kół i zajęć pozalekcyjnych. 
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5. 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 zgodnym 

z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

6. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, organizowane zgodnie z przepisami prawa,  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,  

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

7. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 

niż 25 uczniów. W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego ucznia 

zamieszkałego w obwodzie szkoły postępuje się zgodnie z przepisami prawa.  

8. W oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oddział dzieli się na grupy na zajęciach 

z języków obcych i zajęć komputerowych. Zajęcia z wychowania fizycznego 

prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

9. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez  Dyrektora 

Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia uczniów i higieny pracy. Tygodniowy rozkład zajęć oraz przydział czynności 

ustalony przez Dyrektora opiniuje Rada Pedagogiczna. 

10.  Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

11. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.   

12. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły może podjąć uchwałę, 

w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina 

zegarowa), zachowując tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego 

planu nauczania. 

13. Decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na zajęcia wymagające specjalnych 

warunków nauki lub bezpieczeństwa podejmuje Dyrektor w oparciu o opinię Rady 

Pedagogicznej, Rady Szkoły, z uwzględnieniem środków finansowych oraz zasad 

wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 

14. Szkoła może prowadzić koła i zespoły zainteresowań oraz zajęcia fakultatywne 

finansowane ze środków budżetowych. Liczba uczniów na tych zajęciach nie może 

być mniejsza niż 15 osób. 

15. Szkoła prowadzi zajęcia obowiązkowe podczas wyjazdów edukacyjno - 

wychowawczych w rejony niezagrożone ekologicznie. 
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16. Szczególną formą pracy są lekcje indywidualne z uczniami organizowane w miarę 

przydzielonych środków przez organ prowadzący szkołę dla uczniów spełniających 

warunki określone w odrębnych przepisach. 

17. Niektóre zajęcia edukacyjne, w tym ścieżki edukacyjne i inne zajęcia 

nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także w formie 

wycieczek, wyjazdów oraz „zielonej szkoły". 

18. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

Dyrektorem a szkołą wyższą na koszt kierującego.  

 

5.1 ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 19 

1. W szkole organizowany jest Oddział Przedszkolny. 

2. Do Oddziału Przedszkolnego uczęszczają dzieci sześcioletnie realizujące 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w celu osiągnięcia gotowości 

szkolnej. Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. 

3. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego aktualną podstawę 

programową. 

4. Dzienny czas pracy Oddziału Przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin 

dziennie. Jest to czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. W miarę możliwości Szkoły oraz potrzeb rodziców czas pracy 

oddziału przedszkolnego może zostać wydłużony.  

5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

6. Godzina zajęć w Oddziale Przedszkolnym trwa 60 minut. 

7. W oddziale przedszkolnym nauczyciel przebywa z dziećmi ciągle, bez jakichkolwiek 

przerw. W tym czasie odbywają się zajęcia kierowane przez nauczyciela, jak 

i spontaniczna działalność dzieci. 

8. Organizacja nauczania religii odbywa się na życzenie rodziców, dwa razy w tygodniu 

po 30 minut. 

9. Organizację pracy Oddziału Przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez nauczyciela w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 

10. Dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego są przyprowadzane oraz odbierane 

przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione, 
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w godzinach ustalonych w tygodniowym planie zajęć - czas i miejsce oczekiwania jest 

ustalone. 

11. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dziecka z chwilą, gdy zostanie mu ono 

powierzone do momentu odebrania dziecka przez osobę, o której mowa w ust. 10. 

12. Procedura przyjmowania dzieci5-letnich i 6-letnich trwa przez całe wakacje. Rodzic 

zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszeniową wg wzoru określonego przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

5.2 ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI 

§ 20 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji 

potrzeb edukacyjnych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz 

pracownicy administracji szkolnej. Tryb korzystania z biblioteki określa regulamin 

biblioteki. 

3. Lokal biblioteki umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę, 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami /w grupach lub oddziałach/. 

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich  zakończeniu. 

5. Biblioteka szkolna działa w oparciu o wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez 

Dyrektora. 

 

5.3 ORGANIZACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

§ 21 

1. W Szkole działa świetlica dla uczniów  zapewniająca dzieciom opiekę wychowawczą 

oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rozrywki i rozwijania zainteresowań. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy zostali zapisani poprzez złożenie przez 

rodziców karty zapisu. 

3. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do rozkładu zajęć dydaktyczno -

wychowawczych szkoły. 
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4. Świetlica działa w oparciu o wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez Dyrektora 

Szkoły oraz roczny plan pracy zgodny z planem pracy szkoły. 

 

VI. PRACOWNICY SZKOŁY 

§22 

5. W szkole zatrudnieni są nauczyciele (w tym także pedagog i bibliotekarz), pracownicy 

obsługi, a także w miarę możliwości finansowych pracownicy administracji. 

6. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej. 

 

6.1 ZADANIA NAUCZYCIELI  

§23 

7. Nauczyciel w swoich zadaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także 

poszanowaniem godności osobistej ucznia jako elementami nadrzędnymi. 

8. Rzetelnie realizuje podstawowe funkcje szkoły; dydaktyczną, opiekuńczą 

i wychowawczą. 

9. Kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, 

sprawiedliwości i szacunku dla pracy. 

10. Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodowości, ras 

i światopoglądów. 

11. Rozpoznaje poziom i postępy ucznia, jego wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz wystawia oceny 

zgodnie z zasadami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.  

12. Stymuluje swą postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, w tym także ich zainteresowania i zdolności. 

13. Nauczyciel wybiera lub opracowuje program nauczania i wnioskuje do Dyrektora 

Szkoły o dopuszczenie programu do użytku szkolnego. 

14. Spełnia wymogi zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

15. Kwalifikuje uczniów na zajęcia wyrównawcze, dostosowuje wymagania edukacyjne 

do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 



Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 30 sierpnia 2016 r. 

23 

 

wynikającym z programów nauczania, indywidualizuje pracę (także na podstawie 

opinii PPP). 

16. Nauczyciel jest zobowiązany, dbać o dobre wyniki nauczania. 

17. Motywuje uczniów do udziału w konkursach. 

18. Aktywnie współpracuje z wychowawcami klas. 

19. Każdy nauczyciel ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

w codziennym tworzeniu prawdziwie humanistycznych wartości, propagowaniu 

i umacnianiu poziomu i dobrego imienia placówki. 

20. Nauczyciel zobowiązany jest do współpracy z biblioteką szkolną w zakresie edukacji 

czytelniczej i medialnej. 

21. Przestrzega tajemnicy służbowej. 

22. Dba o powierzony mu sprzęt i pomoce. 

23. Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów oświatowych, BHP, 

przeciwpożarowych, a także wszystkich regulaminów stosowanych w szkole 

i zarządzeń Dyrektora. 

24. Jako członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich jej 

posiedzeniach, posiadając prawo wypowiadania się na każdy temat, z zachowaniem 

ogólnie przyjętych zasad kultury i poszanowaniem godności pozostałych osób. 

25. Nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku 

poprzedzającym naukę w klasie pierwszej. 

26. Nauczyciele wykonują zadania zapisane w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela 

w szczególności:  

1) zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

(wymiar zajęć jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru etatu),  

1) zajęcia opiekuńcze i wychowawcze w czasie uroczystości, imprez szkolnych, 

wycieczek, w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych,  

1) inne zajęcia na rzecz uczniów i z uczniami. 

27. Zadania o których mowa w ust. 20 ustalane są w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.  

28. Wymiar zajęć określonych w ust. 20 pkt. 1 nie dotyczy dyrekcji szkoły oraz 

nauczycieli oddziału przedszkolnego. 

 

 

6.2 ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ICH ZADANIA 

§24 

W szkole tworzy się zespoły nauczycielskie, spełniające różne zadania. Przewodniczącego 

każdego z zespołów powołuje Dyrektor Szkoły. 
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1. W szkole działa zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w danym oddziale. Do 

jego zadań należy głównie: 

1) opiniowanie programu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego, 

2) porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli 

i diagnozy osiągnięć uczniów, 

3) analiza skuteczności edukacyjnej wybranych programów, 

4) właściwa korelacja międzyprzedmiotowa treści programowych, a także 

uwzględnianie elementów ścieżek edukacyjnych, 

5) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i organizacji czasu wolnego, 

6) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolnego planu nauczania. 

2. Nauczyciele tworzą zespół wychowawczy, w skład którego wchodzi m.in. pedagog 

szkolny. Do zadań tego zespołu należy: 

1) udział w planowaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych 

szkoły, 

2) wymiana doświadczeń i doradztwo dotyczące sposobu realizacji pracy 

wychowawczej, 

3) opracowywanie i modyfikacja szczegółowych kryteriów oceny z zachowania 

oraz współpraca z samorządem uczniowskim w tej materii, 

4) współpraca przy konstruowaniu rocznych planów wychowawczych, 

5) opracowywanie tematyki spotkań z rodzicami oraz terminarza zebrań i dni 

otwartych dla rodziców, 

6) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, 

7) opiniowanie przygotowywanych przez nauczycieli innowacji pedagogicznych, 

8) pomoc przy organizacji WDN /wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli/. 

3. W miarę potrzeb tworzy się w szkole zespoły przedmiotowe, w skład których 

wchodzą nauczyciele uczący tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. 

Do ich zadań należy: 

1) organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących, 

2) opracowanie narzędzi i kryteriów wewnątrzszkolnego pomiaru osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, 

3) sformułowanie osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania, oraz szczegółowych kryteriów oceniania z danego 

przedmiotu, 
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4) opiniowanie tworzonych w szkole programów autorskich lub indywidualnych. 

4. Zespoły problemowo – zadaniowe tworzone są w celu realizacji jednego, konkretnego 

zadania i po jego wykonaniu są rozwiązywane. Ich charakter jest doraźny i ma na celu 

głównie: 

1) rozwiązywanie problemów, związanych z organizacją pracy szkoły, dydaktyką 

i innych, 

2) przygotowanie projektu zmian w statucie szkoły, 

3) przygotowanie projektu zmian w systemie oceniania, 

4) przygotowanie imprez szkolnych. 

 

6.3 ZADANIA PEDAGOGA GMINNEGO 

§25 

1. Funkcję pedagoga szkolnego pełni pedagog gminny, który pełni dyżury w określone 

dni i jest odpowiedzialny w imieniu Dyrektora Szkoły za organizację pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, którą realizują wszyscy nauczyciele szkoły. W tym 

celu pedagog podejmuje m. in. następujące zadania: 

1) koordynuje rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizuje 

przyczyny ich niepowodzeń szkolnych, 

2) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 

procesu dydaktyczno – wychowawczego, 

3) bierze merytoryczny udział w zapisach dzieci do szkoły /diagnozowanie 

środowiska i potencjału ucznia/, 

4) dba o realizacje obowiązku szkolnego przez ucznia, 

5) określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

6) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

7) nawiązuje i utrzymuje współpracę z poradniami psychologiczno – 

pedagogicznymi /PPP/, 

8) podejmuje oraz koordynuje podejmowanie przez nauczycieli działań 

profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego 

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

9) podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

10) koordynuje prace Komisji Pomocy Materialnej Uczniom; 
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11) wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, a także udziela rodzicom porad ułatwiających 

rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu ich własnych dzieci, 

12) popularyzuje w różnych formach najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 

psychologii i pedagogiki wśród nauczycieli i rodziców, 

13) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach trudnych 

i kryzysowych, 

14) współpracuje z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem 

Pomocy Terapeutycznej dla chłopców w zakresie profilaktyki i prewencji, 

a także w realizacji zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, 

15) formułuje wnioski i corocznie informuje Radę Pedagogiczną o organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2. Do realizacji tych zadań pedagog szkolny powinien: 

1) posiadać i realizować roczny plan pracy, 

2) zapewnić możliwość kontaktu dla uczniów, rodziców zarówno przed 

południem, jak i w godzinach późniejszych, 

3) brać udział w zebraniach z rodzicami, 

4) współpracować w sposób bieżący i ciągły z organami szkoły, organizacjami 

pozaszkolnymi, wychowawcami klas, nauczycielami, oraz rodzicami 

w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych, 

5) prowadzić rzetelnie dokumentację, w tym: 

a) dziennik pracy, 

b) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno – 

wychowawczej, 

c) teczki uczniów objętych opieką PPP, 

d) wyniki ankiet przeprowadzanych wśród rodziców i dzieci, 

e) korespondencję z sądem, 

f) teczkę współpracy z organizacjami pozaszkolnymi w zakresie 

prewencji i profilaktyki, 

6) przygotować dokumentację do uruchomienia dodatkowych form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej / np. nauczanie indywidualne/, 

7) przedkładać Dyrektorowi Szkoły semestralne sprawozdania z realizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej wraz z wnioskami na przyszłość. 
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6.4 ZADANIA BIBLIOTEKARZA 

§ 26 

1. Zadaniem bibliotekarza jest: 

1) systematyczna praca z księgozbiorem, jego opracowanie i uaktualnianie 

według potrzeb, 

2) uzupełnianie księgozbioru według zapotrzebowania i warunków finansowych 

Szkoły, 

3) dbałość o księgozbiór i pomieszczenie biblioteczne, 

4) systematyczne i cykliczne prowadzenie lekcji bibliotecznych dla wszystkich 

klas, 

5) prowadzenie akcji popularyzujących czytelnictwo. 

 

6.5 ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY  

§ 27 

1. Zadaniem wychowawcy świetlicy jest: 

1) organizowanie opieki, pomocy w nauce i tworzenie warunków do pracy 

własnej, 

2) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, 

3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

4) upowszechnianie wśród uczniów zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 

nawyków higieny i czystości. 

 

6.6 ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

§ 28 

1. W szkole zatrudnia się pracowników obsługi i administracji. Grupa ta podlega 

przepisom prawa pracy i innym zarządzeniom, dotyczącym tej grupy pracowniczej. 

2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należą w szczególności: 

1) troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez sprawną organizację 

pracy, w oparciu o przestrzeganie przepisów porządkowych, BHP, 

p. pożarowych, 
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2) rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, zgodnie 

z przydziałem czynności i poleceniami przełożonego, 

3) przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w szkole regulaminu 

porządkowego, 

4) poszanowanie mienia szkolnego, 

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

 

VII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

OCENIANIA UCZNIÓW 

§ 29 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w § 57. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,  

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-01-2012&qplikid=1723#P1723A2
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach określonych w § 37 

oraz § 41. 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 43, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali, o której mowa w § 37 oraz § 41,  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce.  

§ 30 

 
1. Rok szkolny w Szkole jest podzielony na dwa okresy. Datę zakończenia pierwszego 

okresu roku szkolnego określa Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem możliwie 

równomiernego podziału liczby dni zajęć w obu okresach. 

2. W szkole obowiązują terminy klasyfikacyjne, analogiczne do czasu zakończenia 

poszczególnych okresów. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania,  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

4. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują 

pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych 

nauczyciele przekazują Dyrektorowi.  

5. Wychowawca klasy, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz 

ich rodziców o: 

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
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2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2, nauczyciele przekazują uczniom 

i rodzicom poprzez ich podyktowanie lub w formie wydruków wklejonych do 

zeszytów przedmiotowych.  

7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy klas przekazują ustnie uczniom 

podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom - podczas zebrania.  

§ 31 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:  

1) z własnej inicjatywy – ustnie lub w formie recenzji (komentarza) do pisemnej 

pracy ucznia;  

2) na wniosek ucznia lub jego rodziców – ustnie, w czasie konsultacji lub 

w innym terminie ustalonym wspólnie przez zainteresowane strony;  

3) na wniosek Dyrektora w formie pisemnej.  

3. Sprawdzone i ocenione sprawdziany pisemne ucznia są udostępniane:  

1) uczniowi - do wglądu w czasie zajęć edukacyjnych lub w innym terminie 

uzgodnionym z nauczycielem;  

2) jego rodzicom – do wglądu w czasie zebrań, konsultacji, dni otwartych lub 

w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 46 ust. 1 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub 

jego rodzicom odpowiednio przez nauczyciela, wychowawcę oddziału oraz Dyrektora 

lub Wicedyrektora do wglądu w uzgodnionym terminie.  

5. Ustala się w szkole następujący sposób dostarczania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach ucznia: 

1) w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny do którego dostęp dla rodziców 

i uczniów jest bezpłatny,  

2) o ustalonej ocenie śródrocznej informuje się po klasyfikacji; 

3) o aktualnych postępach ucznia powiadamia się na zebraniach śródokresowych: 

4) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informacje o postępach dziecka 

w nauce, w czasie indywidualnych konsultacji i dni otwartych,  
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5) na co najmniej miesiąc przed klasyfikacją organizowane jest zebranie 

z rodzicami, na którym przekazywane są informacje o ocenach, 

w szczególności o zagrożeniu oceną niedostateczną. 

§ 32 

1. Zadania i obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania: 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania, 

3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

4) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków, 

5) systematyczne ocenianie uczniów, 

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniów do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

7) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, 

8) informowanie ucznia i rodzica na co najmniej 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie rocznej,  

9) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących, 

10) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, 

dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz 

o specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

2. Zadania i obowiązki ucznia w zakresie oceniania: 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych, 

2) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach, 

3) regularne odrabianie zadań domowych, 

4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytu ćwiczeń itp. 

wymaganych przez nauczyciela, 

5) pisanie każdej pracy kontrolnej, 

6) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

7) w miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się 

z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce. 
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§ 33 

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa 

w § 30 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno -terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest 

objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego – na podstawie tej opinii.  

3. 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.  

4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć 

komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

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

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 4, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”.  

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 
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systematyczny udział oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

7. W Szkole przyjmuje się, że uczeń na każdych zajęciach edukacyjnych ma prawo do 

zgłoszenia nieprzygotowania się do zajęć, w tym także braku materiałów do działań 

dydaktycznych (blok na plastyce, strój na WF, itp.) – zapis w dzienniku „np.”; prawo 

to przysługuje w każdym okresie nauki – według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

 

§ 34 
 

1. Bieżące sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen 

bieżących, odbywa się w następujących formach: 

1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech 

ostatnich lekcji,  

2) kartkówki - krótkie pisemne sprawdziany trwające nie dłużej niż 20 minut 

i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji,  

3) dyktanda, 

4) sprawdziany pisemne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej 

działów programowych,  

5) ćwiczenia i zadania praktyczne wykonane na lekcji,  

6) ćwiczenia i zadania wykonane w domu, 

7) prace długoterminowe i prace projektowe,  

8) inne sposoby prezentacji osiągnięć edukacyjnych ucznia, wynikające ze 

specyfiki danych zajęć edukacyjnych.  

2. Sprawdzian pisemny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika 

oraz informuje uczniów o jego zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy 

sprawdziany pisemne, nie więcej niż jeden dziennie. 

3. Kartkówki i dyktanda nie wymagają zapowiadania.  

4. Sprawdziany pisemne i kartkówki mogą mieć formę testu.  

 

§ 35 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły, 
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4) dbałość o piękno mowy ojczystej oraz symbole narodowe: godło, flagę i hymn, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

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

innym osobom. 

2. Ocena bieżąca zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, 

3) opinię innych uczniów oddziału, 

4) samoocenę ucznia. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) ocenę z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, 

5. W szkole obowiązuje następujący sposób dokumentowania obserwacji zachowania 

ucznia: 

1) wychowawca klasy oraz nauczycie zapisują uwagi dotyczące zachowania 

uczniów (pozytywne i negatywne) w dzienniku lekcyjnym, 

2) oceny bieżące zachowania uczniów w klasach IV – VI Szkoły ustala 

wychowawca co najmniej raz w miesiącu w oparciu o własne obserwacje, 

zapisy w dzienniku lekcyjnym, opinię uczniów oddziału i samoocenę ucznia, 

3) bieżąca ocena zachowania wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. 

 

§36 
 

1. Zasady ustalania oceny z zachowania: 

1) Każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę 

(w formie ustnej lub pisemnej) o wszelkich pozytywnych działaniach uczniów 

i zauważonych istotnych uchybieniach. 

2) W przypadku dużej liczby uwag negatywnych: typu nieusprawiedliwiona 

nieobecność, nagminne nieodrabianie zadań domowych (zapis w dzienniku 

„np”) czy innych, wychowawca podejmuje decyzję o zastosowaniu kar 
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statutowych i powiadamia o tym rodziców ucznia. Wychowawca powinien 

wspierać działania ucznia zmierzające do poprawy zachowania. 

3) W oparciu o zebrane informacje oraz własne wnikliwe obserwacje 

wychowawca samodzielnie ustala ocenę z zachowania (po konsultacji 

z samorządem klasowym, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, itp.). 

2. Na co najmniej 7 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów 

o przewidywanych ocenach z zachowania.  

3. W przypadku gdy po przekazaniu uczniowi i jego rodzicom informacji 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania lub po ustaleniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń został ukarany naganą Dyrektora Szkoły za 

rażące naruszenie zasad współżycia społecznego lub norm etycznych, wychowawca 

może ustalić roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania niższą niż przewidywana lub 

ustalona wcześniej. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje 

ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.  

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ma obowiązek podać uzasadnienie 

oceny. 

5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły jeżeli uznają, 

że roczna ocena została uchwalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

§ 37 

1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

2. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną w kl. IV – VI ustala się wg 

następującej skali: 

Nazwa stopnia skrót 

wzorowy wz 

bardzo dobry bdb 

dobry db 

poprawny popr 

nieodpowiedni ndp 

naganny ng 

 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. 
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§ 38 

1. Ocenę dobrą z zachowania, która jest oceną wyjściową dla każdego ucznia, 

otrzymuje osoba rzetelnie wypełniająca wszystkie wymogi zawarte w kryteriach 

oceny z zachowania, której nie można nic zarzucić, ale także niczym się nie 

wyróżnia. Jest to uczeń, który: 

1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych w ramach swoich możliwości 

(postępy w nauce, zadania domowe, punktualność, sporadycznie godziny 

nieusprawiedliwione), 

2) przestrzega podstawowych zasad współżycia, jest koleżeński, uczynny,  

3) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do jego poprawy, 

4) wypełnia obowiązki dyżurnego, 

5) dba o honor i tradycje Szkoły, 

6) jego kultura (w tym język, którym się posługuje) osobista nie budzi większych 

zastrzeżeń, 

7) swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych, 

8) z szacunkiem i życzliwością odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły, 

9) kulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach, w miejscach publicznych, 

10) nosi stosowny strój szkolny (mundurek lub strój galowy). 

11) nie ma kontaktu z alkoholem, papierosami, narkotykami.  

Jeśli uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz wyróżnia się pozytywnie 

uzyskuje ocenę wyższą: bardzo dobrą lub wzorową. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń wyróżniający się pod jakimś względem 

(np. praca społeczna), a pod innymi względami nie można mu nic zarzucić, który: 

1) sumiennie i systematycznie wypełnia swe obowiązki szkolne (postępy 

w nauce, zadania domowe, punktualność, przybory, dzienniczek, obuwie 

zastępcze, strój, itp.), 

2) wzorowo wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, 

3) chętnie uczestniczy w życiu Szkoły, 

4) dba o honor i tradycje Szkoły, 

5) dba o piękno języka, którym się posługuje, 

6) przestrzega podstawowych zasad współżycia, jest koleżeński, uczynny, 

wrażliwy na krzywdę innych, 

7) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły, 

8) swoim zachowaniem nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, 
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9) nosi ubiory zgodne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi, 

10) otrzymał pochwałę wychowawcy z wpisem do dziennika, 

11) nie otrzymał kary statutowej z wyjątkiem upomnienia słownego wychowawcy. 

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń wyróżniający się pod względem: postawy wobec 

obowiązków szkolnych, aktywności społecznej, kultury osobistej co oznacza, że: 

1) wzorowo i sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (postępy 

w nauce, zadania domowe, punktualność, przybory, dzienniczek itp.), 

2) uczęszcza systematycznie na zajęcia lekcyjne, usprawiedliwia wszystkie 

nieobecności we właściwym terminie, 

3) przestrzega podstawowych zasad współżycia, jest koleżeński, uczynny, 

wrażliwy na krzywdę innych, 

4) jest inicjatorem różnych przedsięwzięć na rzecz klasy i szkoły, 

5) wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego,  

6) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

7) wzorowo dba o honor i tradycje Szkoły,  

8) dba o estetykę języka, którym się posługuje, 

9) nosi ubiory zgodne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi 

(skromne, nie wyzywające),  

10) wyróżnia się kulturą osobistą i subtelnością na lekcjach, przerwach, imprezach 

szkolnych, wycieczkach oraz w miejscach publicznych, 

11) swoim zachowaniem nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, 

12) otrzymał co najmniej dwie pochwały wychowawcy, 

13) nie otrzymał kary statutowej, z wyjątkiem upomnienia słownego 

wychowawcy. 

 

Jeśli uczeń nie wywiązuje się rzetelnie z wszystkich wymogów zawartych w kryteriach 

oceny z zachowania, może otrzymać stopień niższy niż dobry. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie stosuje się do wszystkich wymogów 

zawartych w kryteriach oceny z zachowania, ale reaguje na upomnienia i wyraża 

chęć poprawy, który: 

1) w ramach swoich możliwości wywiązuje się z obowiązków szkolnych (posiada 

nie więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych),  

2) wypełnia dodatkowe obowiązki zalecone przez nauczyciela, 
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3) swoim zachowaniem sporadycznie wykracza poza podstawowe normy zasad 

współżycia społecznego (zdarza mu się, że nie reaguje na zwracane mu uwagi 

w związku z jego zachowaniem), 

4) nie zawsze prezentuje postawę zgodną z tradycjami szkoły, 

5) jego zachowanie i kultura osobista (w tym język którym się posługuje) nie 

budzą większych zastrzeżeń, 

6) świadomie nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, 

7) odpowiednio zachowuje się na przerwach i w miejscach publicznych, 

8) nie niszczy mienia szkolnego, własnego, cudzego, 

9) przyzwoicie pełni obowiązki dyżurnego, 

10) rzadko dba o właściwą estetykę stroju oraz właściwy, zgodny z powszechnie 

obowiązującymi normami wygląd, (zdarza mu się brak mundurka lub stroju 

galowego), 

11) poprawnie odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły, 

12) nie ma kontaktu z alkoholem, papierosami, narkotykami, 

13) Otrzymał upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika lekcyjnego. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie stosuje się do wszystkich 

wymogów zawartych w kryteriach oceny z zachowania i nie reaguje na 

upomnienia, który: 

1) otrzymuje wiele uwag negatywnych w dzienniku, cechuje go lekceważący 

stosunek do własnych obowiązków, 

2) lekceważy obowiązki dyżurnego, 

3) dosyć często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, 

4) niedbale prowadzi zeszyty, nie dba o przybory, nie nosi zeszytów, książek  

i innych wskazanych przez nauczyciela pomocy lekcyjnych, 

5) niszczy mienie szkoły, własne, cudze, 

6) często swoim zachowaniem wykracza poza normy podstawowych zasad 

współżycia społecznego, nie reaguje na zwracanie mu uwagi w związku z jego 

zachowaniem, 

7) nie szanuje honoru i tradycji szkolnej, 

8) nie przestrzega zasad grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi 

i rówieśnikami, 

9) niekulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach, w miejscach publicznych, 

10) zdarza mu się używać wulgarnego słownictwa, 
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11) rzadko dba o właściwą estetykę stroju, właściwy, zgodny z powszechnie 

obowiązującymi normami wygląd, 

12) nie ma kontaktu z alkoholem, papierosami, narkotykami, 

13) otrzymał pisemne upomnienie Dyrektora. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco nie stosuje się do wymogów 

zawartych w kryteriach oceny z zachowania, nie reaguje na upomnienia, 

lekceważy normy współżycia społecznego aż po występki (przestępstwa) włącznie, 

który: 

1) otrzymuje wiele uwag negatywnych w dzienniku, unika odpowiedzialności za 

popełnione czyny, 

2) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

3) mimo upomnień nie wyraża chęci poprawy, 

4) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

5) notorycznie wykracza swoim zachowaniem poza normy podstawowych zasad 

współżycia społecznego, 

6) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych, 

7) lekceważy honor i tradycje szkoły, 

8) niszczy mienie szkolne, własne, cudze, 

9) notorycznie używa wulgarnego słownictwa, 

10) lekceważy nauczycieli i pracowników szkoły, 

11) znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi, 

12) ulega nałogom ( np. papierosy, alkohol, narkotyki) 

13) dopuszcza się kradzieży, 

14) otrzymał pisemną naganę Dyrektora szkoły. 

15) Bezwzględnie ocenę naganną z zachowania uczeń otrzymuje za 

spożywanie alkoholu bądź stosowanie środków odurzających oraz uczeń, 

który ma 25 lub więcej godzin nieusprawiedliwionych. 

§ 39 

1. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny z zachowania. 

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 3. 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
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niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, nie 

później jednak, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno -wychowawczych.  

§ 40 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

6) przedstawiciel Rady Rodziców,  

3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 41 

1. Ocena śródroczna i roczna uczniów klas I-III jest oceną opisową. 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. W klasach I-III oceny bieżące z zajęć edukacyjnych wyrażone są w skali od 1 do 6, 

oceny z zachowania stopniami od nagannego do wzorowego lub w formie symboli 
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ustalonych przez nauczyciela. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów 

i rodziców o stosowanej formie oceny.  

 

nazwa stopnia cyfra skrót 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający  2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

Nazwa stopnia skrót 

wzorowy wz 

bardzo dobry bdb 

dobry db 

poprawny popr 

nieodpowiedni ndp 

naganny ng 

 

 

4. W klasach I –III z przedmiotu religia, etyka i język obcy uczniowie oceniani są wg 

następującej skali ocen: 

nazwa stopnia cyfra skrót 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający  2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

5. Począwszy od klasy IV uczniowie są oceniani wg następującej skali ocen: 



Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 30 sierpnia 2016 r. 

42 

 

nazwa stopnia cyfra skrót 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający  2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

6. Oceny bieżące mogą przyjąć postać z plusem lub minusem (np. +4, -3). 

7. Każdy nauczyciel ma prawo ustalić i stosować własne znaki (np. + ,-) pomocne 

w ocenianiu lub stanowiące cząstkę oceny, jeśli opisze je w formie legendy 

w dzienniku i zapozna z nimi uczniów. 

§ 42 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 41, oraz oceny 

zachowania. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego, w terminach określonych w Statucie Szkoły, po zakończeniu I okresu.  

3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, 

o której mowa w § 41. 

4. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego 

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Na co najmniej 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, w trakcie zebrania z rodzicami oraz za pośrednictwem e-dziennika, 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas informują ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego ocenach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

i ocenie zachowania. 

1) dokładny termin poinformowania o przewidywanych ocenach jest ustalany na 

początku roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły. 
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6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §46 ust. 1. 

7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. 

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

8. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się według skali określonej w §41. 

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

§ 42a 

1. Uczeń lub rodzic ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana. 

2. Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od zebrania rodziców, na którym 

przedstawiano oceny przewidywane składają do dyrektora pisemny wniosek o chęci 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. Dyrektor Szkoły przekazuje informację 

nauczycielowi i zobowiązuje go do przekazania uczniowi wymagań edukacyjnych na 

wskazaną ocenę. 

3. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który ma usprawiedliwione wszystkie 

nieobecności na lekcjach danego przedmiotu. 

4. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń może przystąpić do sprawdzianu 

pisemnego, którego termin, ustala nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

Sprawdzian przeprowadza nauczyciel w formach przez niego stosowanych. 

Nauczyciel określa obszar wymagań edukacyjnych na daną ocenę oraz kryteria 

zaliczenia sprawdzianu na ocenę wyższą.  

5. Z przeprowadzonego sprawdzianu nauczyciel sporządza protokół zawierający pytania 

i odpowiedzi ucznia jako załącznik oraz wynik sprawdzianu. 

6. W przypadku, gdy wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów) dotyczy uzyskania 

wyższej niż przewidywana ocena roczna zachowania, zasadność wniosku rozpatruje 

w oparciu o wymagania w zakresie oceniania zachowania (§ 35 ust. 1), komisja 

w składzie: 

1) wychowawca, 

2) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor, 

3) nauczyciel uczący w klasie. 
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7. Komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, może ocenę podwyższyć 

lub utrzymać. 

8. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający wynik głosowania i uzasadnienie 

decyzji. 

9. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

§ 43 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki, 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka 

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustala się mu 

oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej oprócz: 

plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, które 

mają przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1, 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez 

Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 przeprowadza 

komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciele zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

11. Z przeprowadzanego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego 

dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami. 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

§ 46 ust. 1. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 46 ust. 1. 

15. W przypadku nieklasyfikowanego ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

albo „nieklasyfikowana”.  

§ 44 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców 

ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli 

poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego.  

4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 



Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 30 sierpnia 2016 r. 

46 

 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem.  

5. Roczne oceny uzyskane z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki wliczane 

są do średniej ocen, o której mowa w ust. 4. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje promocji 

i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem § 46 ust.1. 

7. 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 oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

§ 45 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak 

niż do końca lutego. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą : 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

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

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymał promocji i powtarza 

klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

§ 46 

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i po spełnieniu warunków ust. 4 uczeń ma 

prawo do składania egzaminu sprawdzającego. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczna ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

5. W skład komisji wchodzą : 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne.  
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6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje po porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z zastrzeżeniem § 46 ust. 1.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół i dołącza się do niego pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym, że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

§ 47 
 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń klasy VI, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, otrzymuje promocję do szkoły programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

 

VIII. FORMY OPIEKI  I   POMOCY UCZNIOM 

§ 48 

1. Za dzieci nieobecne w szkole w porze zajęć lekcyjnych odpowiedzialność ponoszą 

rodzice, dlatego: 
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1) rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwiania 

nieobecności  uczniów na zajęciach edukacyjnych z podaniem przyczyn 

nieobecności, 

2) usprawiedliwienia są przyjmowane przez wychowawcę klasy w formie 

pisemnej (w dzienniczku ucznia) lub przedstawiane osobiście przez rodzica 

(prawnego opiekuna) w terminie do 7 dni od powrotu ucznia do szkoły po 

czasowej nieobecności, 

3)  w uzasadnionych przypadkach wychowawca może odmówić 

usprawiedliwiania nieobecności ucznia z podaniem przyczyn, w przypadku 

rozbieżnych stanowisk ostateczną decyzję podejmuje dyrektor. 

2. Rodzicom przysługuje prawo zwalniania dziecka z bieżących zajęć lekcyjnych pod 

warunkiem, że: 

1) rodzic (prawny opiekun) może zwolnić ucznia z części zajęć edukacyjnych 

w danym dniu osobiście odbierając dziecko ze szkoły (obowiązkowo 

w klasach 0-III) lub w formie pisemnej. Forma pisemna winna zawierać datę 

i dokładną godzinę opuszczenia szkoły przez ucznia, powód zwolnienia oraz 

zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności za powrót dziecka do domu, 

2) decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel uczący w tym czasie ucznia 

w porozumieniu z wychowawcą klasy, a w przypadku nieobecności 

wychowawcy z dyrektorem szkoły. 

§ 49 

Szkoła sprawuje opiekę nad wszystkimi uczniami, a w szczególności: 

1. nad uczniami z deficytami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu 

i wzroku, 

2. nad uczniami dyslektycznymi i dysgraficznymi, poprzez: 

1) organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

2) kierowanie uczniów do PPP  i realizacja orzeczeń oraz uwzględnianie opinii 

o badaniach psychologicznych i pedagogicznych, a w tym: 

a) kształcenie dzieci programem specjalnym w szkole macierzystej, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego na terenie szkoły lub poza 

nią, 

c) organizowanie zajęć reedukacyjnych i rewalidacyjnych. 

3. Szkoła w miarę swoich możliwości zapewnia właściwe warunki do nauki dzieciom 

z wadami słuchu lub wzroku. 

4. Szkoła zobowiązana jest informować rodziców o możliwości kształcenia w: 

1) szkołach specjalnych, 
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2) oddziałach integracyjnych, 

3) oddziałach wyrównawczych. 

§ 50 

1. Szkoła jest zobowiązana do opracowania kryteriów wymagań i kryteriów oceniania 

dostosowanych do specyfiki uczniów  mających szczególne wymagania edukacyjne. 

2. Nauczyciele uczący uczniów mających opinie PPP, zobowiązani są do obniżenia 

wymagań programowych. 

§ 51 

Szkoła udziela pomocy dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji losowej poprzez: 

1. Udzielenie w miarę możliwości pomocy materialnej, w postaci: 

1) zakupu podręczników i przyborów szkolnych, 

2) dofinansowania wycieczek szkolnych i kosztów odpłatności przy imprezach 

szkolnych, 

3) zapomogi losowej, 

4) pokrywania kosztów leczenia. 

2. Pomoc dzieciom osieroconym, zaniedbanym, opuszczonym na drodze regulowanej 

przepisami prawa rodzinnego, wnioskując o ustalenie opieki, umieszczenie 

w placówce opiekuńczej lub ustanowienia kuratora sądowego. 

 

8.1 FORMY WSPÓŁPRACY Z  PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI 

 

I INNYMI ORGANAMI WSPOMAGAJĄCYMI 

§ 52 

1. Pedagog gminny, z pomocą wychowawców, koordynuje pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną dla dzieci, w tym: 

1) diagnozuje potrzeby edukacyjne ucznia, 

2) przeprowadza wywiad z rodzicami, 

3) kieruje do poradni ucznia wymagającego pomocy, 

4) kieruje ucznia do specjalistycznej instytucji na badania, 

5) informuje zespół nauczycieli o treści orzeczenia lub opinii na temat ucznia. 



Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 30 sierpnia 2016 r. 

51 

 

2. Wychowawca nadzoruje realizację zaleceń kierowanych do  rodziców i nauczycieli  

przez specjalistów. 

3. Dyrektor nadzoruje honorowanie przez nauczycieli wymagań określonych w opinii  

PPP. 

 

8.2 ZASADY  I  FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 53 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Obowiązki szkoły wobec rodziców (prawnych opiekunów): 

1) zapoznanie rodziców z: 

a) zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi 

i opiekuńczymi, 

b) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom, 

c) sposobami sprawdzania osiągnięć uczniowskich, 

d) Statutem Szkoły, w tym z wewnętrznym systemem oceniania, 

e) programem wychowawczym szkoły, 

f) postępami dziecka w nauce i zachowaniu oraz trudnościami w nauce 

i zaproponowanymi formami pomocy, 

g) przepisami prawa oświatowego  -  ustawą o systemie oświaty, 

h) szkolnym zestawem programów nauczania. 

2) poinformowanie rodziców o: 

a) przewidywanej ocenie niedostatecznej semestralnej lub rocznej  – na 

miesiąc przed klasyfikacją, 

b) o innych niż w pkt 2 lit. a ocenach semestralnych lub rocznych – na 14 

dni przed klasyfikacją, 

c) sposobie nauczania i zakresie treści przedmiotu „wychowanie do życia 

w rodzinie”, 

d) możliwości nauczania religii / etyki.  

3. Obowiązki rodziców względem szkoły: 

1) zapewnienie regularnego  uczęszczania dziecka do szkoły,  

2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

3) dopełnienie czynności związanych z obowiązkiem szkolnym, w tym 

zgłoszenie dziecka do szkoły, 
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4) zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków 

do nauki, określonych w zezwoleniu dyrektora na tę formę zajęć. 

5) zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego i statutem szkoły.  

4. Rodzice opiniują: 

1) program wychowawczy szkoły, 

2) szkolny zestaw programów nauczania, 

3) plan imprez dla dzieci.  

5. Formy kontaktu szkoły z rodzicami: 

1) zebrania rodziców i dni otwarte, 

2) indywidualny kontakt osobisty z wychowawcą, innymi nauczycielami, 

dyrektorem, pedagogiem, w trakcie ich dyżurów, 

3) pisemne wezwanie rodziców do szkoły, w uzasadnionych przypadkach, 

4) telefoniczny kontakt rodzica ze szkołą lub odwrotnie – szkoły z rodzicem, 

5) spotkania nieformalne, np. przy okazji imprez szkolnych lub wycieczek, 

6) dziennik elektroniczny. 

6. Oczekiwania szkoły względem rodziców: 

1) stałego zainteresowania się postępami dziecka w zakresie nauki i zachowania, 

poprzez: 

a) uczestniczenie rodziców w zebraniach klasowych, 

b) każdorazowe zgłaszanie się do szkoły na prośbę wychowawcy, 

nauczycieli, dyrektora lub pedagoga, 

c) informowanie wychowawcy lub pedagoga o niepokojącym 

zachowaniu się dziecka, 

d) informowanie  wychowawcy o stanie zdrowia dziecka, 

e) systematycznego usprawiedliwiania absencji dziecka. 

2) właściwego, zgodnego z zasadami tolerancji wychowania dzieci, 

3) pomocy w organizacji przedsięwzięć  szkoły, związanych głównie 

z organizacją imprez rekreacyjnych i uroczystości, 

4) przekazywanie szkole informacji zwrotnej odnośnie jej funkcjonowania, 

5) współpracy ze szkołą w zakresie przeciwdziałania patologiom, przemocy. 
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8.3 ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO  

§ 54 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu   

z nauczycieli, uczącemu w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia skuteczności i ciągłości pracy wychowawczej wskazane jest aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

4. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana wychowawcy. 

5. W przypadku wniosku 2/3 rodziców danego oddziału o zmianę wychowawcy 

przyjmuje się sposób postępowania, jaki stosuje się przy rozstrzyganiu sporów między 

organami Szkoły. 

§ 55 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie  działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

2. W celu realizacji swych działań wychowawca: 

1) otacza indywidualną opieka każdego wychowanka, 

2) wnikliwie poznaje swych wychowanków, w zakresie ich zdolności, potrzeb, 

cech indywidualnych, stanu zdrowia oraz warunków życia, 

3) czuwa nad organizacją  i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad 

wymiarem i rozkładem pracy domowej, 

4) interesuje się postępami uczniów w nauce, szuka przyczyn niepowodzeń 

i podejmuje środki zaradcze, 

5) dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, ustala przyczyny absencji, 

organizuje pomoc dla tych, którzy opuścili zajęcia i mają trudności 

z uzupełnieniem braków. 

3. Planowanie i organizacja wspólnie z rodzicami różnych form życia zespołowego, 

integrujących zespół klasowy i rozwijających dziecko. 
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4. Ustalanie, planowanie  i realizacja  treści zajęć w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy, w oparciu o korelację z programem wychowawczym szkoły, oraz 

zainteresowania uczniów. 

5. Kształtowanie właściwych relacji między wychowankami, opartych na życzliwości, 

współdziałaniu, koleżeństwie i przyjaźni. 

6. Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za estetykę klasy, szkoły i otoczenia. 

7. Informowanie uczniów o możliwościach właściwej organizacji czasu wolnego. 

8. Wdrażanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego postępowania. 

9. Badanie przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów. 

10. Udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach 

wychowawczych. 

11. Współdziałanie z innymi nauczycielami w zakresie koordynacji działań wobec ogółu 

uczniów, w tym szczególnie wobec uczniów  uzdolnionych i mających trudności. 

12. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, 

2) udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w ich oddziaływaniach 

wychowawczych, 

3) informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu  się uczniów, 

4) włączanie rodziców w życie klasy i szkoły, 

5) zapoznania rodziców z planowanymi działaniami wychowawczymi 

dotyczącymi zespołu klasowego, 

6) zapoznania rodziców ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym. 

13. Współpraca z Sądem dla Nieletnich, Policją w sprawach uczniów zdemoralizowanych 

lub wchodzących w konflikt z prawem. 

14. Wykonywanie czynności administracyjnych, związanych z: 

1) prowadzeniem dziennika i arkuszy ocen, 

2) wypisywaniem świadectw, 

3) zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

15. Składanie ustnych i pisemnych sprawozdań z przebiegu swej pracy na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej. 

§ 56 

1. Wychowawca klasy  ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych. 
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2. Początkujący wychowawca korzysta w swej pracy ze wsparcia dyrektora szkoły 

i innych doświadczonych nauczycieli – wychowawców. 

 

 

IX. UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

  

9.1 OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

§ 57 

 

1. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek: 

1) dbać o honor Szkoły, znać jej historię i hymn, szanować i wzbogacać jej 

tradycję, 

2) szanować symbole Szkoły, 

3) godnie reprezentować ją na zewnątrz. 

2. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest systematyczna, wytrwała praca nad 

wzbogacaniem i utrwalaniem swej wiedzy, oraz: 

1) systematyczne, aktywne i zdyscyplinowane (punktualne) uczestnictwo 

w zajęciach szkolnych, wynikających z planu zajęć i w życiu Szkoły (w razie 

spóźnienia – wejść do sali w której odbywają się zajęcia), 

2) samodzielne i terminowe odrabianie zadań domowych oraz przynoszenie 

przyborów i podręczników zgodnie z poleceniem nauczyciela, 

3) rozwijanie zdolności i zainteresowań, 

4) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych 

pracowników Szkoły i kolegów, 

5) dbanie o kulturę języka, 

6) odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę, 

7) dbanie o bezpieczne zachowanie wobec innych uczniów, 

8) dbanie o ład i porządek w Szkole, 

9) całoroczna zmiana obuwia na terenie szkoły,  

10) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i regulaminie Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. W czasie zajęć uczeń powinien:  

1) zachować należytą uwagę, 

2) brać czynny udział w zajęciach wykonując przydzielone zadania, 
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3) właściwie reagować na polecenia i wskazówki nauczycieli, 

4) zgodnie współpracować w zespole uczniowskim,  

5) z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i kolegów, 

6) samodzielnie pracować podczas zajęć, 

7) nie podpowiadać i nie korzystać z podpowiedzi, 

8) nie przeszkadzać innym uczniom i nauczycielowi. 

4. Każdy uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój: 

1)  z dniem 1 września 2007 r. obowiązuje jednolity strój dla wszystkich uczniów 

wg wzoru określonego przez dyrektora szkoły w drodze zarządzenia po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, podanego do wiadomości publicznej na 

tablicy ogłoszeń (stronie internetowej), 

2) jednolity strój nie obowiązuje, po uzgodnieniu z wychowawcą, 

w następujących sytuacjach: 

a) wycieczki szkolne, 

b) zawody sportowe, 

c) imprezy klasowe i szkolne, 

3) na uroczystościach szkolnych (np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

Dni Patrona, akademie z okazji świąt narodowych) obowiązuje strój galowy, 

czyli biała bluzka (koszula) i granatowa (czarna) spódnica (spodnie), 

odpowiednie obuwie (dopuszczalne buty na niskim obcasie), 

4) zabrania się przekraczania granic estetyki ubioru szkolnego (nieodpowiedni, 

wyzywający strój, farbowania włosów, robienia makijażu, malowania 

paznokci, tatuaży, noszenia dużej ilości biżuterii), 

5) zabrania się przynoszenia do szkoły akcesoriów i noszenia strojów 

świadczących o przynależności do grup subkulturowych. 

 

 

 9.2 PRAWA UCZNIA 
 

§ 58 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej nauki, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 

i bezpieczeństwa pracy, 

2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,  
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3) nietykalności osobistej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,  

4) pełnej informacji na temat zakresu wymagań przedmiotowych, kryteriów 

oceniania zachowania, form i sposobu sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

a także informacji o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż 

przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i zachowania, 

5) informacji na temat wszelkich decyzji podejmowanych przez szkolę w jego 

sprawie, a w szczególności dotyczących oceny pracy i zachowania, 

6) oceny jawnej (dla ucznia i jego rodziców) ustalanej zgodnie z warunkami 

i sposobami określonymi w statucie szkoły oraz ustalonymi przez nauczyciela 

wymaganiami, 

7) pełnej informacji na temat możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych 

i pozalekcyjnych organizowanych przez szkolę, udziału w konkursach 

i zawodach szkolnych i pozaszkolnych, 

8) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -

wychowawczym, rozwijania zdolności i zainteresowań, pomocy w nauce 

w przypadkach niepowodzeń szkolnych, 

9) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób, 

10) poszanowania własności osobistej, prywatności oraz posiadania własnych 

tajemnic w tym tajemnicy korespondencji (nie dotyczy liścików pisanych na 

lekcji), 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania 

się w organizacjach działających na terenie szkoły,  

12) wybierania i bycia wybieranym do organów przedstawicielskich samorządu 

uczniowskiego i innych organizacji zgodnie z wewnętrznymi regulaminami, 

13) równego traktowania wobec prawa szkolnego, 

14) wiedzy o swoich prawach oraz środkach, jakie mu przysługują w przypadku 

naruszania jego praw. 

2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) uznają, że w szkole zostały naruszone 

prawa ucznia, mają prawo do składania skargi według następującej procedury: 

1) Uczeń, który uznał, że jego prawo zostało naruszone, lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) zwracają się pisemnie lub ustnie do wychowawcy lub 

wybranego przez siebie nauczyciela. Na tym nauczycielu spoczywa obowiązek 

rozwiązania problemu i udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni. 

2) Jeżeli rozwiązanie sprawy wykracza poza kompetencje nauczyciela, zwraca się 

pisemnie do dyrektora szkoły, który prowadzi postępowanie wyjaśniające 
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i rozstrzyga o zasadności skargi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma. 

Rozstrzygnięcie przedstawiane jest na piśmie. 

3) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają również prawo zwrócić się 

pisemnie bezpośrednio do dyrektora lub Rady Pedagogicznej. W takim 

przypadku sprawa powinna zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni. Dyrektor jest 

zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi w tym terminie. 

4) W przypadku, gdy rozstrzygnięcia dyrektora lub rady pedagogicznej nie 

satysfakcjonują ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) mogą oni 

złożyć skargę do wizytatora ds. przestrzegania praw dziecka w Kuratorium 

Oświaty w Krakowie lub do Rzecznika Praw Dziecka.  

  

9.3 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW 

§ 59 

1. Uczeń jest nagradzany za rzetelną pracę, wzorową postawę lub wybitne osiągnięcia 

w następujący sposób: 

1) ustną pochwałą wychowawcy wobec klasy,  

2) pochwałą wychowawcy z wpisem do dziennika, 

3) pochwałą Dyrektora Szkoły wobec Szkoły z wpisem do dziennika (na wniosek 

wychowawcy) 

4) listem pochwalnym Dyrektora Szkoły (na wniosek wychowawcy) do 

rodziców, 

5) dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub finansową, 

6) specjalną nagrodą Fundacji Rodziny Konopków ( ustaloną przez Kapitułę – wg 

szczegółowych i odrębnych kryteriów). 

 

 

9.4 KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW 

§ 60 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i regulaminie Samorządu 

Uczniowskiego uczeń ponosi karę: 

1) upomnienie ustne wychowawcy klasy, 

2) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika lekcyjnego i dzienniczka 

ucznia, 

3) pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców (prawnych 

opiekunów), 
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4) zawieszenie przez wychowawcę klasy na czas określony prawa do 

przywilejów uczniowskich, do udziału w imprezach szkolnych lub do 

reprezentowania Szkoły w imprezach pozaszkolnych, 

5) pisemne upomnienie Dyrektora udzielone na wniosek wychowawcy, 

6) pisemna nagana Dyrektora z powiadomieniem rodziców (prawnych 

opiekunów) na wniosek wychowawcy, 

7) przeniesienie do równoległej klasy na czas określony lub na stałe, 

8) przeniesienie do innej szkoły – na wniosek Dyrektora Szkoły decyzję wydaje 

Kurator Oświaty.  

2. Wniosek do KO w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły kierowany jest przez 

dyrektora, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, jeśli: 

1)  wcześniej nałożone kary nie spełniły zadań wychowawczych, z zachowaniem 

gradacji kar i ich adekwatności do przewinień ucznia, 

2) wykroczenia ucznia mają charakter przestępczy. 

3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, nie dłuższy jednak niż pół roku, 

jeśli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów Szkoły, bądź poręczenie 

zainteresowanych rodziców lub opiekunów. 

4. Szkoła zawiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary 

regulaminowej.  

5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć pisemne odwołanie od kary do Dyrektora 

Szkoły w terminie do siedmiu dni. 

6. Powołana przez Dyrektora komisja rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję.  

7. Skład komisji dyscyplinarnej: 

1) Dyrektor – jako przewodniczący, 

2) wychowawca klasy, 

3) pedagog gminny, 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego wybrany przez ucznia, 

5) strony zainteresowane (bez prawa uczestniczenia w głosowaniu), 

8. Od kary nałożonej przez dyrektora szkoły istnieje możliwość odwołania się do 

Kuratora Oświaty.  

9. Decyzja Kuratora jest ostateczna. 
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9.5 WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I 

INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE 

SZKOŁY 

§ 61 

1. Ustala się następujące warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 

1) posiadane przez ucznia urządzenia elektroniczne ( telefony komórkowe, MP3, 

MP4…) muszą być wyłączone w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, uroczystości szkolnych oraz przerw;  

2) korzystanie z w/w urządzeń jest dozwolone tylko przed rozpoczęciem zajęć 

szklonych i po ich zakończeniu, (poza terenem szkoły),  

3) w sytuacji wymagającej skorzystania z posiadanego przez ucznia telefonu, 

uczeń może to uczynić w sekretariacie szkoły lub po uzyskaniu zgody 

nauczyciela.  

2. Wobec ucznia, który nie przestrzega zasad opisanych w ust. 1 stosuje się następujące 

sankcje: 

1) Polecenie wyłączenia urządzenia i położenie go w widocznym, wskazanym 

przez nauczyciela miejscu do czasu zakończenia zajęć. Ten fakt zostaje 

odnotowany w uwagach w dzienniku lekcyjnym. 

2) Przy powtórnym złamaniu zasad uczeń jest zobowiązany do pozostawienia 

wyłączonego telefonu w sekretariacie szkoły. Telefon odbierają rodzice 

ucznia.  

3) Kolejne przypadki niestosowania się ucznia do warunków określonych ust. 1 

mają wpływ na obniżenie oceny z zachowania zgodnie z obowiązującymi 

w szkole kryteriami oceniania zachowania. 

4) W sytuacjach, gdy posiadane przez ucznia urządzenie zostało użyte w sposób 

naruszający dobra osobiste innych osób lub w sposób niezgodny z prawem, 

uczeń w obecności świadka musi pozostawić wyłączone urządzenie 

w gabinecie dyrektora szkoły do czasu przybycia wezwanego w tej sprawie 

rodzica lub funkcjonariusza policji. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do szkoły przez uczniów 

telefony komórkowe inne urządzenia elektroniczne. 
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X. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW  

§ 62 

1.Rekrutację dziecka do Szkoły i Oddziału Przedszkolnego przeprowadza Dyrektor Szkoły, 

zgodnie z przepisami prawa.  

2. Zasady rekrutacji do Szkoły i Oddziału Przedszkolnego uchwala organ prowadzący.  

 

XI GOSPODARKA FINANSOWA ORAZ OBŁUGA FINANSOWO-

ADMINISTRACYJNA 

§ 63 

1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach jest jednostką 

budżetową. 

2. Dyrektor Szkoły dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym 

szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wydatkowanie. 

3. Obsługa finansowa prowadzone jest przez ZEAS w Mogilanach na zasadzie 

zawartego porozumienia.  

4. Obsługa kasowa prowadzona jest przez Urząd Gminy Mogilany na zasadzie 

zawartego porozumienia.  

5. Obsługa administracyjna prowadzone jest przez ZEAS w Mogilanach na zasadzie 

zawartego porozumienia.  

6. Szkoła prowadzi fundusz specjalny, na który mogą być przekazywane środki 

finansowe uzyskane z opłat oraz dobrowolnych wpłat. 

§ 64 

 Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami oraz stempla według 

ustalonego wzoru. 

1. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą do wydawania świadectw i ich 

duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z osobnymi przepisami. 
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XII. CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 65 

1. Od dnia 9 października 2004 r., czyli od uroczystego nadania szkole imienia Józefa 

Nowina Konopki, Szkoła posiada ceremoniał szkolny - opis sposobów 

przeprowadzania najważniejszych uroczystości wraz ze zbiorem zasad zachowania się 

młodzieży w ich trakcie.  

2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

2) inne okazjonalne uroczystości szkolne,  

3) uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych: 2 Maja 

(święto flagi), 3 Maja, 11 Listopada,  

3. Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:  

1) godło szkoły (logo): jest znakiem rozpoznawczym placówki. Należy je 

eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach 

urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach 

2) sztandar szkoły: składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą 

frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, jest na niej umieszczone 

godło państwowe. Na lewej stronie płata znajdują się barwy szkoły, na tle 

których znajduje się napis z nazwą i imieniem szkoły, herb patrona - Nowina. 

3) hymn szkoły: szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to jeden 

z ważnych obowiązków uczniowskich. Podczas wykonywania hymnu szkoły 

uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu 

państwowego. 

 

Hymn Szkoły Podstawowej w Mogilanach 

sł. Mariusz Wollny 

muz. Wojciech Sroka 

 

Konopkowie to sprawili – 

Gniazdo nasze rozsławili. 

Wiwat, krzyczcie wszystkie stany, 

Niechaj żyją Mogilany! 
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Bóg, rodzina i ojczyzna – 

To Józefa jest spuścizna. 

Twoje rady w sercach mamy 

Ich przestrzegać przyrzekamy! 

 

Chcemy pracą i nauką 

Miano Twoich zyskać wnuków. 

Wiedź, Patronie nasz kochany, 

Gdzie mądrości kwitną łany! 

 

Tym niech szkoła nasza słynie, 

A Twe imię nie zaginie. 

Wiwat, krzykną wszystkie stany, 

Mogilany – znaczy pany! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Poczet sztandarowy w szkole: 

1) Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy ( 3 osoby) wybrany 

spośród zaproponowanych przez RP uczniów. Obok zasadniczego składu 

powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”. 

2) Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych 

(wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i 

instytucji.  

3) W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych lub ogłoszono Żałobę narodową, sztandar powinien być 

ozdobiony czarnym kirem. 

4) Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na 

drzewcu od lewej górnej strony do prawej.  

5) Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru 

na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze 

należy pochylić go do przodu. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest 
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wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie 

wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, 

trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej 

stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do 

pionu. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu 

sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują 

żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. 

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” 

następuje w następujących sytuacjach:  

a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed 

Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji 

przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;  

b) podczas opuszczania trumny do grobu. 

6) Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń-ciemny garnitur, biała 

koszula i krawat, uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice. 

7) Insygnia pocztu sztandarowego:  

a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone 

kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  

b) białe rękawiczki, 

c) insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie 

dyrektora.  

8) Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu 

wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.  

5. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:  

1) Wejście dyrektora szkoły na salę na początku uroczystości, gdzie zgromadzona 

jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego (Szanowni 

zebrani: Dyrektor (nazwa szkoły) Pan/Pani (nazwisko i imię) powinno to 

spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.  

2) Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę : Baczność”, „Poczet 

sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę 

zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga 

przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba 

trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, 

a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce 

po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi 

sztandar do pionu.  

3) Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do 

hymnu państwowego”- odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy 

zgodnie z istniejącym prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego” W trakcie 
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hymnu sztandar jest pochylony pod katem 45°. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) 

hymnu prowadzący podaje następną komendę: „Do hymnu szkoły”. Po 

odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący 

podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę 

swobodną.  

4) Hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie 

uroczystości państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach 

powinien być wykonywany hymn szkoły.  

5) Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: Poczet 

sztandarowy wyprowadzić”. Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są 

analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.  

6. Sposób zachowania pocztu sztandarowego: 

1) sztandarem wykonuje się następujące chwyty: 

a) „Na ramię”  

b) „Prezentuj”  

c) „Do nogi”  

2) wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) 

kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do 

ramienia). 

3) wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi 

sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie 

lewą ręka chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na 

całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie 

zasadniczej,  

4) wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na 

ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do 

nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”, 

5) salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi 

zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na 

odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45o. Po czasie 

„salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”,  

6) sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na 

maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś 

pamięci.  

7. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły.  
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1) Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi 

nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu 

sztandarowego, który mówi:  

   „Przekazujemy Wam sztandar szkoły, 

   Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.” 

  Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:  

   „Przyjmujemy od was sztandar.  

   Obiecujemy dbać o niego,  

   sumiennie wypełniać swoje obowiązki  

   i być godnymi reprezentantami  

   Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki.”  

2) Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje 

sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po 

tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu 

sztandarowego: rękawiczki, szarfy. Po przekazaniu sztandaru stary skład 

pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali uczniów. 

8. Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią 

i szacunkiem.  

1) Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. 

znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp.  

2) Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby 

stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła 

(tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). W heraldyce przyjmuje się odwrotny 

kierunek patrzenia, tj. nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu 

widzenia godła lub flagi.  

3) Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w 

hierarchii znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz 

państwowych.  

4) Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych - 

należy je umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę 

spełniały; przy zwielokrotnieniu stają się dekoracją. 

9. Szkoła posiada swoją kronikę. 

§66 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy 

o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami i przepisy wydane na 

jej podstawie. 


