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Podstawy prawne: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 i 949); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz.60 i 949); 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. 

zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 649); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz.703); 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania (Dz. U. z 2012 r. poz.204 z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań  

umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługujących się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627); 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1534); 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611); 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591); 

14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578); 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658); 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. poz. 69 z późn. zm.); 

17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w 
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sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z późn. zm.); 

18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635); 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie   

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U.  

z 2017 r. poz.1512); 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie  

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616); 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017, poz. 1569); 

22. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 

61, poz. 624 z późn. zm.); 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.); 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  

w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz.1147); 

26. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. 

zm.); 

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646); 

28. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 

 z 2017 r. poz.1257); 

29. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r.  

poz.682); 

30. Uchwały Rady Miasta Szczecin. 

31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w 

okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1606) 
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32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 373) z późn. zm. 

33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 502); 

34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz.639); 

35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325 

36.  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 t. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1078. 

37. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493) 

 

DZIAŁ I  

INFORMACJE O SZKOLE 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego  w Szczecinie, zwana dalej 

„szkołą”, jest  publiczną szkołą podstawową: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania    

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów; 

6) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły. 

2. Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie mieści się w budynku przy ulicy 

Seledynowej 50 w Szczecinie. 

3. Przy szkole funkcjonuje całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 4 wpisane 

do sieci schronisk współpracujących z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych. 

Schronisko posiada własny statut. 

4. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin. Siedzibą organu prowadzącego 

jest budynek przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie. 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 

6. Na pieczątkach podłużnych nazwa szkoły podawana jest w brzmieniu:  
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„Szkoła Podstawowa Nr 74  

im. Stanisława Grońskiego  

ul. Seledynowa 50  

70-781 SZCZECIN  

tel./fax  91 4631-791 

7. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie stanowi jednostkę 

organizacyjną realizującą zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie  

i opiekę w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej i oddziałach gimnazjalnych. 

8. W skład szkoły wchodzą: 

1) ośmioletnia szkoła podstawowa; 

2) oddziały przedszkolne; 

3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

9. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie 

prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 29 w Szczecinie, aż do czasu 

wygaszenia kształcenia. 

10.  Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych 

(posługujących się językiem regionalnym) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości własnej historii i kultury. 

11.  W szkole mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych stowarzyszenia 

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

12. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których 

mowa w ust. 11, wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły. 

13.  Szkoła jest jednostką budżetową. 

14.  Językiem nauczania w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej i oddziałach 

gimnazjalnych jest język polski. 

15.  Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący. 

§ 2. 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 74 im. Stanisława Grońskiego 

w Szczecinie wraz z klasami dotychczasowego Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana 

Twardowskiego w Szczecinie;  

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74  

im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie; 

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4)   uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława 

Grońskiego w Szczecinie oraz uczniów dotychczasowego Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana 

Twardowskiego w Szczecinie; 

5) uczniach klas IV – VIII – należy przez to rozumieć również uczniów klas II – III 

dotychczasowego Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie.  

6) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika 
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pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego 

w Szczecinie; 

7) zdalnym nauczaniu - należy przez to rozumieć  nauczanie na odległość  

z wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych. 

 

Rozdział 2 

Tradycja szkolna 

§ 3. 1. Szkoła posiada sztandar, który nadano jej 21 września 2006 roku.  

2. Szkoła posiada pieśń szkoły, do którego słowa napisali uczniowie, a muzykę 

skomponowała pani Alicja Delecka. 

3. Symbolem szkoły jest logo, nawiązujące do turystyczno – ekologicznego charakteru 

szkoły.  

4. Patronem szkoły jest Stanisław Groński. 

5. W szkole, na korytarzu, na głównej ścianie umieszczona jest tablica upamiętniająca 

postać Patrona. 

6. Przy tablicy Patrona, podczas ważnych uroczystości szkolnych, wystawiana jest warta 

honorowa, którą pełnią członkowie Samorządu Uczniowskiego. 

7. Warta honorowa pełniona jest przez dwóch uczniów ubranych w strój galowy 

obowiązujący w szkole (biała bluzka, koszula, granatowe/czarne spodnie, spódnica). 

8. W czasie ważnych uroczystości szkolnych sztandar szkoły wprowadza i wyprowadza 

poczet sztandarowy. 

9. W skład pocztu sztandarowego wchodzi trzech uczniów ubranych w strój galowy 

obowiązujący w szkole uzupełniony biało-czerwoną szarfą przewieszoną z prawego ramienia 

do lewego boku i białymi rękawiczkami. 

10. Skład pocztu sztandarowego na nowy rok szkolny wybierany jest podczas rady 

klasyfikacyjnej w czerwcu większością głosów członków rady. 

11. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego wybierani są spośród 

wyróżniających się uczniów szkoły pod względem nauki i zachowania. 

12. Tradycją szkolną jest: 

1) organizowanie Dni Patrona Szkoły; 

2) organizowanie Dnia Otwartego Szkoły; 

3) organizowanie Przeglądu Małych Form Scenicznych z udziałem zespołów dzieci 

z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I - VIII; 

4) organizowanie Szkolnych Dni Integracji połączonych ze Szczecińską Olimpiadą 

Integracyjną; 

5) organizowanie w Dniu Edukacji Narodowej Pasowania na Pierwszoklasistę; 

6) wyróżnianie wybitnych uczniów szkoły wyróżnieniem „PRIMUS INTER PARES”. 

§ 4. 1. W szkole od 1 września 2007 roku uczniów obowiązuje jednolity wierzchni strój 

zwany dalej „mundurkiem szkolnym”.  

2. Zmiany mundurka szkolnego wprowadza każdorazowo Dyrektor szkoły po konsultacji 

z komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Rodziców, uczniów i nauczycieli. 
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3. Jednolity strój (mundurek szkolny) nie obowiązuje w dniach, w których Dyrektor 

szkoły ogłasza szczególną organizację zajęć edukacyjno – wychowawczych. W tych dniach 

może obowiązywać strój galowy zgodnie z zapisem pkt.7,  strój sportowy albo turystyczny. 

§ 5. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 

możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. 

§ 6. Szkoła  może  prowadzić  w  czasie  wolnym  od  nauki  placówkę  wypoczynku  dla  

dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

§ 7. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz  

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

wychowawczo-profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska. 

2. Główne cele pracy szkoły to: 

1) dbałość o wszechstronny rozwój uczniów poprzez harmonijną realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

2) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

3) kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w celu lepszego 

przygotowania się ucznia do pracy w warunkach współczesnego świata; 

4) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

5) umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, 

artystycznych i sportowych; 

6) przygotowanie uczniów do  wypełniania  obowiązków  rodzinnych  i  obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

7) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

3. Szkoła zapewnia w szczególności: 

1) realizację  prawa  każdego  ucznia  do  kształcenia  się  oraz  prawa  do  wychowania  

i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

2) wychowanie rozumiane jako  wspieranie  dziecka  w  rozwoju  ku  pełnej  dojrzałości  

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane  
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i uzupełniane przez działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży; 

3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

5) możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną 

społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

6) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

7) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

8) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, konkursów oraz kształtowanie  aktywności społecznej  

i umiejętności spędzania czasu wolnego; 

9) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów  

w życiu społecznym; 

10) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych  

do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 

11) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

12) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju 

oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej  

i globalnej; 

13) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu  uczestnictwu  w   życiu   gospodarczym; 

15) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań  

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów 

oraz nauczycieli; 

16) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

17) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych; 

18) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi. 

§ 8. 1. Celem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jest wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania 

i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku: 
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1) odkrywanie własnych możliwości; 

2) dostrzeganie sensu działania; 

3) gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

2. W efekcie takiego wsparcia dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym osiąga 

dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

3. Edukacja wczesnoszkolna ukierunkowana jest na zaspokojenie naturalnych potrzeb 

rozwojowych   ucznia.   Szkoła   respektuje   podmiotowość   ucznia   w   procesie budowania 

indywidualnej  wiedzy  oraz  przechodzenia  z   wieku  dziecięcego  do  okresu  dorastania.   

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie 

edukacyjnym. 

§ 9. 1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Kształcenie ogólne w szkole ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

§ 10. 1. Zadania szkoły w zakresie pracy w oddziałach przedszkolnych: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 
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2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych  

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących  

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych  

do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa  

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące  

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego; 
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17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

2. Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz 

poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości 

procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się  

w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

3) wspieranie: 

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się 

umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów 

zabawy, nauki i odpoczynku, 

b) rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie 

kompetencji samodzielnego uczenia się; 

4) wybór lub opracowanie  programu  nauczania  opartego  na  treściach  adekwatnych   

do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania 

oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne 

indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca 

poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej  

i współdziałania w grupie; 

6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji  

i nowoczesnych technologii; 

7) organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia 

emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia 

psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej), 

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie 

eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie 

problemów  w  zakresie  adekwatnym   do   możliwości   i   potrzeb   rozwojowych na 

danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka, 

c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne  

do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność 

fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku, 

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia  

z dzieciństwa w wiek dorastania, 

e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie 
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zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko 

na danym etapie rozwoju, 

f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej 

współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, 

uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie 

rozwoju dziecka, 

g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość 

poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, 

poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań 

wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego 

integralnego podmiotu tego środowiska, 

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym 

krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw 

i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji  

i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka; 

8) organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów 

edukacyjnych i wychowawczych, 

b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności 

społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie 

bezpieczeństwa, 

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, 

umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną 

wynikającą z programu nauczania oraz Programu wychowawczo- profilaktycznego; 

9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

3. Do zadań szkoły w zakresie edukacji na II poziomie edukacyjnym należy: 

1) łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania 

obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju; 

2) zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki, uwzględniając 

indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia; 

3) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych: 

a) w klasach I – VI szkoły podstawowej uczniowie uczą się jednego języka obcego 

nowożytnego, 

b) w klasach VII i VIII – dwóch języków obcych nowożytnych; 

4) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych 

oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów 

literackich i innych tekstów kultury; 
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5) podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania 

oraz działań sprzyjających zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtujących   

postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu 

z dziełem literackim; 

6) wskazywanie  roli  biblioteki  (szkolnej,  publicznej,  naukowej  i  in.)  oraz  zachęcanie  

do podejmowania indywidualnych prób twórczych; 

7) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych  

do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się  

z informatyki, w tym: 

a) logicznego i algorytmicznego myślenia, 

b) programowania, 

c) posługiwania się aplikacjami komputerowymi, 

d) wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

e) posługiwania   się   komputerem   i   podstawowymi   urządzeniami   cyfrowymi  oraz 

stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad 

tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych 

postaciach; 

8) przygotowanie uczniów do świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania  

i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci; 

9) zindywidualizowanie wspomagana rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb  

i możliwości; 

10) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów: 

a) wdrażanie  ich  do  zachowań  higienicznych,  bezpiecznych  dla  zdrowia  własnego  

i innych osób, 

b) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, 

c) uświadamianie korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania 

profilaktyki; 

11) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska   

szkolnego i lokalnego, w tym do angażowanie się w wolontariat; 

12) dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego 

człowieka, kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym 

upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań 

na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią; 

13) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; w tym celu szkoła 

prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

4. W zakresie sprawowania funkcji dydaktycznej zadaniem szkoły jest umożliwienie 

uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do kontynuacji 

dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych.  



 

 

STATUT SZKOŁY 
Szkoła  Podstawowa Nr 74 

im. St. Grońskiego  

w  Szczecinie 

  

 str. 16 

 

 

Rozdział 2 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

§ 11. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu  

o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego,   

zgodnie z dopuszczonymi przez Dyrektora do użytku w szkole programami nauczania dla 

poszczególnych edukacji przedmiotowych w szkole podstawowej i gimnazjum lub programem 

wychowania przedszkolnego w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego. 

2. Podstawą działalności szkoły są następujące dokumenty: 

1) podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego; 

2) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników szkolnych; 

3) zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne; 

4) Program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze 

profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane  

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących  

w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

5) ramowe i szkolne plany nauczania; 

6) obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów; 

7) zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

8) arkusz organizacyjny szkoły na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący 

szkołę; 

9) Koncepcja Rozwoju Szkoły; 

10) Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie. 

3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

§ 12. 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza  

do użytku w oddziałach przedszkolnych i w szkole przedstawiony przez nauczyciela lub 

zespół nauczycieli odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy 

nauczania. 

2. Program nauczania zawiera: 

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, 

w jakich program będzie realizowany; 

4) opis założonych osiągnięć ucznia; 
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5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

3. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

4. W skład szkolnego zestawu programów wchodzą wszystkie programy nauczania 

dopuszczone do użytku w szkole.  

§ 13. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane w szkole  

na potrzeby ucznia  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dopuszcza do realizacji 

Dyrektor szkoły. 

§ 14. 1. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych  

w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację  

w szkole. 

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć 

przedstawiają Dyrektorowi szkoły zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji. 

3. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości zestaw podręczników 

lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących  

w danym roku szkolnym.  

§ 15. 1. Edukacja w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie przebiega w następujących 

etapach, dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka, według ramowego planu 

nauczania: 

1) oddział przedszkolny – realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

2) I etap edukacyjny – klasy I-III (edukacja wczesnoszkolna): 

a) zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel wg ustalonego planu, dostosowując czas zajęć 

oraz przerw do potrzeb i możliwości uczniów, 

b) zajęcia dostosowane są do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci 

wywołujące zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia 

emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia 

psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej); 

c) nauczyciele w klasach I-III realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

szkół podstawowych; 

3) II etap edukacyjny – klasy IV-VIII - nauczyciele w tych klasach realizują podstawę 

programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 

4) III etap edukacyjny - klasy II - III dotychczasowego gimnazjum, do czasu ich 

wygaśnięcia. 

2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Szczegółowe zadania wychowawcy klasy zawarte są  w § 79. 

§ 16. 1. Szkoła zgodnie z zapotrzebowaniem i w miarę posiadanych warunków, po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego może prowadzić: 

1) klasy sportowe; 

2) klasy integracyjne; 

3) nauczanie w klasach dwujęzycznych; 
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4) klasy autorskie; 

5) klasy matematyczne; 

6) klasy terapeutyczne lub wyrównawcze. 

2. Szkoła umożliwia działalność wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności 

wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności innowacyjnej. 

3. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor szkoły, po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

4. W miarę możliwości finansowych i kadrowych w szkole prowadzone są zajęcia 

dodatkowe: 

1) wspomagające realizację programów nauczania; 

2) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) sportowo - rekreacyjne, w tym formy wypoczynku zimowo - letniego; 

4) o charakterze turystyczno - ekologicznym. 

§ 17. 1. Szkoła obejmuje opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

poprzez: 

1) umożliwienie im nauki w klasach ogólnodostępnych wg programu szkoły powszechnej 

lub specjalnej oraz realizację obowiązku szkolnego w procesie nauczania 

indywidualnego; 

2) tworzenie klas integracyjnych w trybie i wg zasad określonych odpowiednimi 

przepisami;  

3) objęcie opieką uczniów niepełnosprawnych przez dodatkowo zatrudnionego nauczyciela 

posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne; 

4) udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych usprawniających zaburzone funkcje 

rozwojowe i intelektualne;  

5) udział uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych 

w nauce języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych sposobów komunikacji; 

6) udział w zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Szkoła realizuje indywidualizację pracy z uczniem na zajęciach obowiązkowych  

i dodatkowych poprzez: 

1) dostosowywanie tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowanie poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 

3) przyjęcie adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia; 

4) umożliwianie uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych. 

§ 18. 1. Szkoła, mając na uwadze wiek i potrzeby psychofizyczne uczniów oraz 

uwzględniając obowiązujące w szkole przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, określa zakres 



 

 

STATUT SZKOŁY 
Szkoła  Podstawowa Nr 74 

im. St. Grońskiego  

w  Szczecinie 

 

str.19  

i sposób wykonywania zadań opiekuńczych: 

1) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad 

uczniami sprawują nauczyciele danego przedmiotu lub zajęć pozalekcyjnych; 

2) w czasie przerw lekcyjnych nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie  

z obowiązującym regulaminem i harmonogramem dyżurów; 

3) dyżurującemu nauczycielowi nie wolno przerwać dyżuru do czasu zastąpienia go przez 

innego nauczyciela; 

4) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący za niego zastępstwo lub inny 

wyznaczony nauczyciel; 

5) nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III zapewniają stałą opiekę 

uczniom swojego oddziału podczas trwania zajęć edukacyjnych; 

6) nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III odbierają dzieci z szatni 

przed rozpoczęciem zajęć, a po skończonych  zajęciach odprowadzają je do szatni, 

oddając pod opiekę rodziców lub do świetlicy pod opiekę wychowawcy świetlicy; 

7) w czasie imprez i uroczystości szkolnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele 

odpowiedzialni za te przedsięwzięcia; 

8) każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora szkoły; 

9) podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz dydaktycznych opiekę nad dziećmi 

sprawują nauczyciele zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z obowiązującą  

w szkole Procedurą organizowania wycieczek szkolnych lub inna osoba pełnoletnia  

za zgodą Dyrektora; 

10) nauczyciel organizujący lekcję w terenie zgłasza Dyrektorowi szkoły i wpisuje do „Zeszytu 

wyjść” miejsce lekcji, ilość uczniów i czas trwania wycieczki; 

11) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, 

zawodów sportowych odbywających się w obrębie Szczecina lub poza nim nadzór nad 

uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele; 

12) w miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia zajęć 

komputerowych/informatyki, zajęć technicznych itp. opiekunowie pracowni lub inni 

pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie zajęć opracowują regulaminy i na początku 

roku szkolnego zapoznają z nimi uczniów; 

13) wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie są zobowiązani do zwracania szczególnej 

uwagi i otaczania opieką w każdej sytuacji i o każdej porze najmłodszych uczniów, 

zwłaszcza oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych, a także uczniów 

niepełnosprawnych; 

14) zasady  bezpieczeństwa,  higieny  pracy  i  nauki  w  szkole,  obowiązki  nauczycieli,    

a także pracowników administracji i obsługi w tym zakresie, regulują odrębne przepisy; 

15) wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego wpajania uczniom zasad 

bezpiecznego zachowania oraz reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa; 

16) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w obiekcie szkolnym nadzór nad tym, kto 

wchodzi na teren szkoły sprawuje pracownik obsługi szkoły, którego wspomagają 

wszyscy pracownicy; 

17) wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zwracania uwagi na osoby postronne 
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przebywające na terenie szkoły i kierowania ich do sekretariatu szkoły; 

18) pracownik pełniący dyżur przy wejściu powinien zwrócić się do osób postronnych 

wchodzących  na  teren  szkoły  o  podanie  imienia  i  nazwiska  oraz  celu  pobytu,  

a następnie  wskazać właściwą drogę, lub poprosić o opuszczenie budynku szkoły; 

19) obowiązkiem pracowników szkoły jest zawiadomienie Dyrektora o wszelkich 

dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów; 

20) w szkole obowiązuje zakaz wchodzenia osób dorosłych do toalet uczniów oraz 

przebywania w nieuzasadnionych przypadkach na terenie szkoły; 

21) nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów  

na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga 

lub Dyrektora szkoły; 

22) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek  

i część terenu szkolnego objęta jest monitoringiem wizyjnym. 

2. W szkole obowiązują Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 74  

w Szczecinie, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole, usprawnienie 

przepływu informacji pomiędzy organami szkoły i całym środowiskiem szkolnym oraz 

dostarczenie pracownikom szkoły jasnych i określonych zasad postępowania w różnych 

sytuacjach na terenie szkoły. 

3. W czasie zagrożenia epidemicznego obowiązuje "Regulamin organizacji pracy Szkoły 

Podstawowej nr 74 w Szczecinie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 

rodziców/prawnych opiekunów w zagrożeniu epidemicznym" wraz z załącznikami. 

 

Rozdział 3 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

§ 19. 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich 

rodzicom oraz nauczycielom.  

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających  

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 
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5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych oraz specjaliści w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi  

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

8. Dyrektor  szkoły uzgadnia z tymi podmiotami warunki tej współpracy. 

 

§ 20. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole udzielana jest  

z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzących zajęcia  

z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela, asystenta wychowawcy świetlicy lub osoby niebędącej 

nauczycielem zatrudnionej do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, 

posiadająca przygotowanie uznane przez Dyrektora szkoły za odpowiednie  

do prowadzenia danych zajęć; 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
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2.  W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

§ 21. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, które organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych i prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, organizowanych dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,  

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników 

tych zajęć nie może przekraczać 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi 

do 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami  

i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych 

zajęć wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – dla uczniów przejawiających 

trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10, chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 

potrzebami uczniów; 

5) warsztatów; 

6) porad i konsultacji; 

7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, które uzupełniane są przez  

działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego;  

8) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, która: 

a) jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu  

na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie 

mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym  

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, 

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem 
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lub wspólnie z oddziałem przedszkolnym, 

c) nie jest organizowana dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów 

objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

albo indywidualnym nauczaniem. 

2. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców ucznia. 

3. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych 

trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających  

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub 

złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką  

w oddziale klasy tego typu. 

4.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

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

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

§ 22. 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania 

organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi  

na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych 

lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia 

pomocą w tej formie. 

§ 23. 1. W szkole pracują nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, do ich zadań należy 

w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów;  

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

4) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń  

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły 

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz 

planowania dalszych działań. 

2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole 

znajdują się w Procedurze udzielenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

Rozdział 4 

Organizacja współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi 

§ 24. 1. Szkoła aktywnie współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną między 
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innymi przez korzystanie z konsultacji i doradztwa w zakresie: 

1) diagnozowania środowiska ucznia; 

2) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

3) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz 

wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

4) wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz 

udzielaniu informacji w tym zakresie; 

5) wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa; 

6) udzielania nauczycielom pomocy  w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Poradnie udzielają pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie: 

1) wspomagania wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się; 

2) nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych 

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; 

3) pomocy psychologicznej; 

4) profilaktyki uzależnień; 

5) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 

6) edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

3. Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny 

charakter problemów z uwzględnieniem potrzeb środowiska. 

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) poradnia psychologiczno – pedagogiczna 

wydaje opinie między innymi w sprawach: 

1) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania  

do indywidualnych  potrzeb  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności   

w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

2) indywidualnego  programu  lub   toku   nauki   oraz   innych   sprawach   określonych  

w przepisach odrębnych. 

5. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie  

do szkoły (na wniosek rodziców) poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, dla dzieci z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi wymagającymi 

stosowania specjalnej organizacji i metod pracy – orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 

Rozdział 5 

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

§ 25. 1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno - pedagogiczną. 

2. Szkoła obejmuje pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów posiadających 
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orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: 

1) niepełnosprawność: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący,  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, niepełnosprawności sprzężone;  

2) niedostosowanie społeczne;  

3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

3. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, niedostosowanym 

społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) zajęcia specjalistyczne, odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

5) przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym. 

4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej może być prowadzone do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia. 

5. W szkole powołuje się zespół planujący i koordynujący pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym - zwany dalej 

"zespołem". 

6. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, 

nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści 

zatrudnieni w szkole.  

7. Dla uczniów, o których mowa w ust. 2, zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane  

na jej podstawie oraz zalecania zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

opracowuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny na okres wskazany  

w orzeczeniu, nie dłuższy jednak, niż etap edukacyjny. 

§ 26. 1. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,  

w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia i wzmacniania jego uczestnictwa  

w życiu szkoły; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz ustalony 

zgodnie z przepisami wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane; 
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4) działania wspierające rodziców ucznia, oraz w zależności od potrzeb poradniami 

psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi 

organizacjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, a także: w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły 

podstawowej- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 

zawartych w ust. 1; 

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb - rodzaj i sposób 

dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia. 

2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  

w semestrze. 

3. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dziecku, oraz, w miarę 

potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

4. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia 

oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 

bariery i graniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. 

5. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.  

6. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także  

w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny. 

7. Rodzice ucznia otrzymują kopię; wielospecjalistycznych ocen oraz programu. 

8. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej wpisują 

w dziennikach zajęć ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, 

a w przypadku ucznia z orzeczeniem do kształcenia specjalnego uwzględniają te wnioski  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

9. W szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo 

nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń 

zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

10. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

Rozdział 6 

Organizacja indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
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§ 27.1. Indywidualne  obowiązkowe  roczne  przygotowanie  przedszkolne  dzieci,  zwane 

dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym” oraz indywidualne  nauczanie  dzieci 

i młodzieży, zwane dalej „indywidualnym nauczaniem”, organizuje się dla dzieci i młodzieży, 

których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału 

przedszkolnego lub szkoły. 

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz  indywidualne  nauczanie organizuje 

się  na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania, zwanych dalej „orzeczeniem”. 

3. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz  indywidualne  nauczanie organizuje 

się   w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. 

4. Dyrektor szkoły ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę zakres i czas 

prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania. 

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z  dzieckiem  

przez jednego lub dwóch nauczycieli, którym Dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, 

którym Dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć 

indywidualnego  nauczania  z  uczniami  klas  I – III  powierza  się  jednemu  nauczycielowi  

lub dwóm nauczycielom. 

7. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania 

nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, szkole. 

8. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego 

nauczania    są    prowadzone    przez    nauczyciela    lub    nauczycieli    w    indywidualnym  

i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem. 

9.   Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego 

nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, chyba że przepisy prawa 

stanowią inaczej. 

10. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania 

przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dziecka. 

11. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii  rodziców dziecka, może zezwolić   

na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz 

warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego. 

12. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowego planu nauczania dostosowane do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
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13. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych 

obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 

oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. 

14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin i realizowany jest w ciągu co najmniej  

2 dni. 

15. W  przypadkach  uzasadnionych  stanem   zdrowia   dziecka   Dyrektor   może   ustalić, 

na wniosek rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 14. 

16. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego przez dziecko. 

17. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych  

z uczniem wynosi: 

1) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin; 

2) dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin; 

3) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin; 

4) dla uczniów oddziałów gimnazjalnych  – od 10 do 12 godzin; 

18. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów klas I – III 

realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów klas IV – VIII i oddziałów gimnazjalnych 

w ciągu co najmniej 3 dni. 

19. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego 

nauczania wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust.17 za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

20. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania należy 

uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia. 

§ 28. 1. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji  

ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka lub ucznia  

do oddziału przedszkolnego lub szkoły, nauczyciele prowadzący odpowiednio zajęcia 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania obserwują 

funkcjonowanie dziecka lub ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka lub ucznia 

w życiu przedszkolnym lub szkolnym. 

2. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka lub ucznia oraz wnioski 

nauczycieli z obserwacji, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka lub 

ucznia podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka lub ucznia objętego 

indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem z dziećmi 

lub uczniami odpowiednio w oddziale przedszkolnym lub szkole. 

3. W przypadku dzieci i uczniów objętych indywidualnym przygotowaniem 

przedszkolnym lub indywidualnym  nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do oddziału przedszkolnego lub szkoły, Dyrektor, w ramach działań, o których 

mowa w ust. 2, organizuje  różne  formy  uczestniczenia  dziecka   lub   ucznia   w   życiu   



 

 

STATUT SZKOŁY 
Szkoła  Podstawowa Nr 74 

im. St. Grońskiego  

w  Szczecinie 

 

str.29  

przedszkolnym lub szkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku lub uczniowi 

udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach 

przedszkolnych lub szkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub 

zajęciach edukacyjnych. 

4. Dzieci i uczniowie objęci indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub  

indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, o których  mowa  w  ust.  3, w zajęciach 

rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.  

5. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku 

zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia uległ 

czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego lub szkoły, 

Dyrektor zawiesza organizację odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

lub indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

§ 29. 1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego i zajęcia indywidualnego 

nauczania dla dzieci i uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie  

do przedszkola lub szkoły, posiadających orzeczenie wydane przed dniem 1 września 2017 r., 

mogą być organizowane odpowiednio w przedszkolu lub szkole, jeżeli: 

1) w orzeczeniu tym wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w pomieszczeniu odpowiednio 

w przedszkolu lub szkole, 

2) odpowiednio przedszkole lub szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą 

odbywać się zajęcia dla tego dziecka lub ucznia - do końca okresu na jaki zostało wydane 

to orzeczenie, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 2017/2018. 

Rozdział 7 

Indywidualny tok nauki i indywidualny program nauki 

§ 30. 1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, 

kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym 

rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, 

zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż 

udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla 

danej klasy. 

3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany  

i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

4. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

5. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 
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edukacyjnym. 

6. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie  

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji 

ucznia. 

7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą 

wystąpić: 

1) uczeń za zgodą rodziców (prawnych opiekunów); 

2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

8. Wniosek składa się do Dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

9. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach  

i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. 

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie 

zezwolenia na  indywidualny  program  nauki,  opracowuje  indywidualny  program  nauki  

lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma 

realizować pod jego kierunkiem. 

11. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych 

wynikających   ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy. 

12. Przepisy ust. 10–11 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować 

indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki. 

13. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga 

opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

14. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

15. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację  

w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, 

wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

16. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 14, udziela się na czas określony. 

17. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny 

program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora szkoły, do której został przyjęty. 

18. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. 

19. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane 

zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole,  

na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości 

lub w części we własnym zakresie. 

20. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, 

nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 
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uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb 

i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej. 

21. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program 

lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w rozdziale 3a ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). 

22.  Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 44l ustawy  

o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty. 

 

 

 

DZIAŁ III 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Rozdział 1 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 31. 1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych w ust. 1 organów działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez  

te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

§ 32. Dyrektor szkoły. 

1. Dyrektor szkoły w ramach swoich kompetencji w szczególności: 

1) kieruje  działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunków harmonijnego ich rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły; 
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8) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

11) współpracuje z pielęgniarką i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL 

ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

12) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

2. Kierując działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Dyrektor Szkoły: 

1) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia  Rady  oraz  

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

posiedzenia zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

2) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  i zawiadamia 

o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

3) powołuje szkolną Komisję rekrutacyjną, która prowadzi prace związane z naborem 

uczniów do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych, a także rozpatruje 

odwołania rodziców od decyzji tej komisji; 

4) przedkłada Radzie Pedagogicznej raz w roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

5) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który będzie obowiązywał  

w szkole od początku następnego roku szkolnego; 

6) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu który będzie 

obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 

7) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną oraz jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

8) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa oraz opracowuje zasady 

gospodarowania nimi; 

9) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej; 

10) współpracuje  z  Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców  i  Samorządem  Uczniowskim 

i społecznością lokalną; 

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

12) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń  

na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania; 
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13) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne; 

14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci; 

15) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie ksiąg uczniów 

prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

16) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych, nauki drugiego języka obcego, informatyki i zajęć komputerowych; 

17) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki; 

18) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły  

w przypadkach określonych w  niniejszym statucie; 

19) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub odpowiedniej jego 

części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

uczniowi przystąpienie do nich; 

20) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty; 

21) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych  

i sprawdzających; 

22) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

23) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej  

i religijnej uczniom. 

3. Dyrektor szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) dokonuje przydziału czynności i zajęć nauczycielom w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub 

opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach 

dni wolne od zajęć; 

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych; 

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów; 

7) w sytuacjach szczególnych zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze; 

8) zapewnia  odpowiednie   warunki   do   jak   najpełniejszej   realizacji   zadań   szkoły,  

a w szczególności należytego stanu higieniczno– sanitarnego, bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w budynku szkolnym i na boisku szkolnym; 

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

10) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

11) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

12) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 
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13) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

14) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

4. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 

kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowywaniu podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach 

samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym  

na stanowiskach urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

8) przyznaje Nagrodę Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz 

pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli oraz 

pracowników administracji i obsługi; 

10) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy; 

11) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

12) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący; 

13) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

14) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

15) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym; 

16) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 

i zatwierdzania. 

5. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły. 

6. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły jego obowiązki pełni wyznaczony 

wicedyrektor. 

§ 33. Rada Pedagogiczna. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań 

statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
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5. Do kompetencji stanowiących  Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców; 

2) zatwierdzanie Programu wychowawczo - profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć   

w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoły albo jego zmiany. 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela  

ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

10. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały 

podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków 

w sposób jawny lub tajny. Głosowanie tajne stosuje się w sprawach personalnych. 

10a. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu 

zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, dopuszcza się zdalne 

podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, bez konieczności 

fizycznego zbierania się rady. 

11. Posiedzenia Rady Pedagogicznych zwoływane są przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  

i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 

12. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej  przewodniczący z  inicjatywy własnej  

lub na wniosek co najmniej 1/3 jej członków oraz na wniosek Rady Rodziców, organu 

prowadzącego lub organu nadzorującego. 

13. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania. 

13a. Na wniosek Dyrektora szkoły na posiedzeniach Rady Pedagogicznej pielęgniarka 

szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z 

zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów. 

14. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw 

poruszanych na swoich posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
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15. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są każdorazowo protokołowane. Protokół z listą 

obecności jej członków podpisuje przewodniczący Rady i protokolant. Protokoły posiedzeń 

Rady Pedagogicznej są sporządzane w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii 

informatycznych, umożliwiających sporządzanie protokołów w formie papierowej. 

Ostemplowane protokoły są przechowywane w archiwum szkoły. 

16. Protokół sporządza się w ciągu 7 dni po zakończeniu posiedzenia Rady 

Pedagogicznej. 

17. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż  

do rozpoczęcia posiedzenia Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

18. W okresie między posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły informuje 

pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, 

wykładając je do wglądu w pokoju  nauczycielskim.  

19. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się  

z zarządzeniami Dyrektora szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich 

poleceń. 

§ 34. Rada Rodziców. 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

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

wybranych w tajnych wyborach na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców 

uczniów danego oddziału, przy czym jednego ucznia może reprezentować jeden rodzic. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo - 

profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły; 

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Program, o którym mowa w ust. 4, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni  

od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą 

Pedagogiczną. 

7. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców 

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo - 

profilaktycznego, program te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem nadzoru 

pedagogicznego. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu przez Radę Pedagogiczną. 

8.  W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
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funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

9. Fundusze, o których mowa w ust. 8, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

10. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka szkolna w celu 

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z 

zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów. 

§ 35. Samorząd Uczniowski. 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa odrębny regulamin, który 

nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej 

oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczące realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak prawo do: 

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

wymaganiami; 

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

3) organizacji życia szkoły, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z opiekunem 

Samorządu i Dyrektorem; 

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania  

z zakresu wolontariatu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

§ 36. Zasady współdziałania organów szkoły. 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ  

w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działania 

powinny być uchwalane nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane 

są Dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu dokumentów pozostałym 

organom. 

3. Każdy organ szkoły po analizie planu działania pozostałych, może włączyć się do 

rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko  

w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 



 

 

STATUT SZKOŁY 
Szkoła  Podstawowa Nr 74 

im. St. Grońskiego  

w  Szczecinie 

  

 str. 38 

4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów szkoły jest Dyrektor, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania  i podejmowania decyzji  

w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych 

i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły. 

5. Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, 

którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz. 

6. Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły, w ramach ich 

kompetencji i kierowane pod adresem Dyrektora szkoły, organu prowadzącego i sprawującego 

nadzór pedagogiczny oraz innych instytucji wymagają formy pisemnej. 

7. Przedstawiciele organów szkoły mogą być zaproszeni do wzięcia udziału  

w posiedzeniach innych organów szkoły w celu wymiany poglądów i informacji, jeśli 

regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość. 

8. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 

zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających 

podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni od daty ich złożenia. 

9. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się  

o podjętych i planowanych działaniach oraz decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

10. Skargi dotyczące nieprawidłowości funkcjonowania organów szkoły, składane  

w formie pisemnej w sekretariacie, rozstrzyga Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od daty ich 

złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach skargi rozpatrywane są w trybie 

natychmiastowym. 

§ 37.  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

1. Postanowienia ogólne: 

1) w razie zaistnienia w szkole sporu zainteresowany może zgłosić ustnie lub pisemnie 

wniosek o jego rozstrzygnięcie osobom wymienionym w postanowieniach 

szczegółowych; 

2) osoba, do której wpłynął wniosek, zobowiązana jest do przeprowadzenia  postępowania 

wyjaśniającego oraz poinformowania zainteresowane strony o sposobie  rozstrzygnięcia 

sporu w terminie 14 dni; 

3) w przypadku niezadowolenia ze sposobu rozstrzygnięcia sporu strony mają prawo  

odwołać się do osób zwanych w postanowieniach szczegółowych, o których mowa  

w ust. 2 poniżej w niniejszym paragrafie, drugą instancją; 

4) rozstrzygnięcie sporu przez drugą instancję jest ostateczne. Postanowienie nie narusza 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

2. Postanowienia szczegółowe: 

1) spór między uczniami tej samej klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Drugą instancją 

  rozstrzygającą spór jest pedagog szkolny; 

2) spór między uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny przy współudziale 

wychowawców. Drugą instancją rozstrzygającą spór jest Dyrektor szkoły;  

3) spór między uczniem a pracownikiem szkoły rozstrzyga wychowawca ucznia.  Drugą 
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instancją rozstrzygającą jest Dyrektor szkoły; 

4) spór między pracownikiem szkoły a rodzicem rozstrzyga Dyrektor szkoły; 

5) spory między pracownikami szkoły rozstrzyga Dyrektor szkoły; 

6) spory między Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

rozstrzyga Dyrektor szkoły. Drugą instancją rozstrzygającą jest organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub prowadzący szkołę; 

7) sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem niepedagogicznym szkoły  

są rozwiązywane z udziałem Dyrektora szkoły; 

8) sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są  

z udziałem Dyrektora szkoły; 

9) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a Dyrektorem szkoły są rozwiązywane  

z udziałem przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 

10) Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym 

rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela pracowników administracji i obsługi. 

3. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów strona 

niezadowolona z rozstrzygnięcia może  odwołać  się  za  pośrednictwem  Dyrektora  szkoły 

do organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę. 

 

Rozdział 2 

Organizacja nauczania 

§ 38. Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno– wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została 

ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony  

do szkolnego zestawu programów nauczania; 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

8) zajęcia z zakresu wolontariatu. 

1a. Zajęcia wymienione w pkt 1 - 8 szkoła może prowadzić w formie zdalnego 

nauczania. 

2. Organizacja zajęć dodatkowych: 

1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych 

poza systemem klasowo-lekcyjnym; 

2) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkoły środków 
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finansowych; 

3) liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych wynika z odpowiednich rozporządzeń 

Ministra Edukacji Narodowej. 

3. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać 

z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych, religii, etyki, zajęcia 

wychowania i fizycznego, wychowania do życia w rodzinie; 

4) w toku nauczania indywidualnego; 

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 

naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe. 

8) w formie zdalnego nauczania. 

4. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, 

np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania dla 

grup uczniów innych niż oddziały i klasy, w zależności od potrzeb i możliwości technicznych. 

 

§ 38a. Organizacja pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkoły. 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem 

bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów i pracowników, np. w okresie zagrożenia 

epidemicznego lub terrorystycznego, klęsk żywiołowych, Dyrektor szkoły odpowiada za 

organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań zgodnie z aktualnymi przepisami i 

obowiązującymi rozporządzeniami.  

2. Do zadań Dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy 

w szczególności: 

1) przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji 

zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;  

2) koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, z uwzględnieniem 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci  

i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;  
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3)  ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach 

realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;  

4) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów 

oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach;  

5) ustalenie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 

warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 

2197), a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach 

pozaszkolnych;  

6) ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły;  

7) wskazanie, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do 

realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub 

rodzice mogą korzystać;  

8) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie i terminach tych 

konsultacji;  

9) ustalenie z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów 

wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane w szczególności:  

1) z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

www.epodręczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych w tym na stronach OKE 

i CKE, 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

d) innych niż wymienione w li. a - c materiałów wskazanych przez nauczyciela. 



 

 

STATUT SZKOŁY 
Szkoła  Podstawowa Nr 74 

im. St. Grońskiego  

w  Szczecinie 

  

 str. 42 

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do 

oceny pracy ucznia; 

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (dziennik elektroniczny, poczta 

służbowa, platforma Microsoft Teams) zapewniających wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

4. Na czas zawieszenia nauczania stacjonarnego obowiązującą w całej szkole platformą 

do zdalnego nauczania, w tym przeprowadzania lekcji on-line jest Microsoft Teams. Każdy 

użytkownik (uczeń, nauczyciel) posiada własne konto zabezpieczone hasłem, za które jest 

odpowiedzialny. 

5. Na czas zdalnego nauczania uczniowie, rodzice i nauczyciela komunikują się między 

sobą za pośrednictwem dziennika elektronicznego, elektronicznej poczty służbowej, 

komunikatora Microsoft Teams oraz telefonicznie. 

6. Szczegóły dotyczące organizacji zdalnego nauczania oraz oceniania uczniów określa 

Procedura kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie. 

 

§ 39. Organizacja nauczania religii/etyki. 

1. Na życzenie rodziców szkoła zapewnia uczniom nauczanie religii lub etyki w ramach 

tygodniowego rozkładu zajęć, a uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii 

lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.  

2. Rodzice podpisują na początku każdego roku szkolnego deklarację wyrażającą 

życzenie uczestniczenia dziecka w nauce religii lub/i etyki. Deklarację o pobieraniu nauki w 

tych przedmiotach należy odnawiać w każdym roku szkolnym. 

3. W ciągu całego roku szkolnego rodzic może złożyć pisemną rezygnację 

z uczestniczenia w nauce religii/etyki, co jest traktowane jako zmiana deklaracji wymienionej 

w ust.2.  

4. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 

5. W przypadku braku możliwości zorganizowania w tygodniowym rozkładzie zajęć 

religii i etyki na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych, uczniom nieuczestniczącym  

w tych zajęciach zapewnia się opiekę. 

6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. W czasie rekolekcji szkoła nie jest 

zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

7. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze 

kościelne. 

8. Nauczyciela religii/etyki zatrudnia Dyrektor szkoły na podstawie imiennego, 

pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego 
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biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

9. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

10. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami uczniów, 

wcześniej ustalając z Dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 

11. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. 

12. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy; 

13. Ocena z religii/etyki jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez 

szkołę. 

14. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki  jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć 

w dwóch rodzajach zajęć. 

15. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki  

na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji. 

16. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen 

wlicza się oceny uzyskane z tych zajęć. 

§ 40. Organizacja nauczania wychowania do życia w rodzinie. 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia  

z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego  

rodzicielstwa  w ramach godzin do dyspozycji  Dyrektora szkoły w wymiarze 14  godzin   

w każdej  klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice 

(prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału 

ucznia w tych zajęciach. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

4. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania do życia w rodzinie 

przebywa od opieką nauczyciela w bibliotece szkolnej, z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice 

ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia  

z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  

5. Na potrzeby sprawowania opieki (sprawdzania obecności ucznia) tworzy się odrębny 

dziennik dla uczniów poszczególnych klas. 

§ 41. Zasady zwalniania z ćwiczeń lub z zajęć wychowania fizycznego. 

1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia 

ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego 

na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania 

fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania 

edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte 

Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor szkoły zwalania ucznia  
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z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod 

opieką nauczyciela, chyba, że rodzice  ucznia  złożą  oświadczenie  o  zapewnieniu  dziecku  

opieki na czas trwania lekcji  wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich 

lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych  ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia 

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

§ 42. Organizacja doradztwa zawodowego. 

1. Jedną z form działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego organizowane dla uczniów klasy VII i VIII oraz klas II i III 

oddziałów gimnazjalnych. 

2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są niezależnie od pomocy  

w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Działania z zakresu doradztwa zawodowego podejmowane przez szkołę mają na celu  

przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. 

4. Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole umożliwia uczniowi: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych 

predyspozycji zawodowych; 

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących 

i praw nim rządzących; 

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności 

związanych z poruszaniem się po rynku pracy; 

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku 

pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi; 

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, w szczególności dotyczące wyboru 

kierunku kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym. 

5. Za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiadają: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) doradca zawodowy; 

3) pedagog/ psycholog szkolny; 

4) wychowawcy; 

5) inne  osoby  wspomagające  działania doradcze. 

6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami  

i nauczycielami. 

7. Poradnictwo indywidualne to: 

1) porady i informacje zawodowe; 

2) diagnoza zdolności predyspozycji. 

8. Poradnictwo grupowe obejmuje: 

1) zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu 

młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, 
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samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych; 

2) planowanie kariery zawodowej, warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu 

umiejętności doradczych; 

3) poznawanie rynku pracy; 

4) wycieczki, targi edukacyjne i pracy, obserwacje, (spotkania z absolwentami, którzy 

osiągnęli sukces zawodowy); 

5) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów; 

6) spotkania z przedstawicielami szkół i uczelni; 

7) spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń 

pracodawców. 

9. W ramach działań w zakresie doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 

1) poradnią psychologiczno- pedagogiczną; 

2) Powiatowym Urzędem Pracy; 

3) organizacjami zrzeszającymi pracodawców; 

4) szkołami, uczelniami wyższymi; 

5) zakładami pracy, firmami; 

6) Ochotniczym Hufcem Pracy (OHP). 

§ 43. 1. Działaniami z zakresu doradztwa zawodowego  kieruje szkolny koordynator  

do spraw doradztwa zawodowego. 

2. Zadania szkolnego koordynatora do spraw doradztwa zawodowego: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc  

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym na temat: 

rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania 

posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji  

i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym; 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego 

poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na 

temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy; 

6) kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych; 

7) koordynowanie działalności informacyjno- doradczej szkoły; 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

spotkań  szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy 

z uczniami itp.; 

9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań  
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z zakresu przygotowania uczniów do wyboru ścieżki edukacyjnej, systematyczne 

podnoszenie własnych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki 

przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

10) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności. 

Rozdział 3 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

§ 44. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole prowadzi się dokumentację: 

1) dziennik lekcyjny w wersji elektronicznej na platformie Portalu Edukacyjnego 

www.pe.szczecin.pl; Librus Synergia. 

2) dziennik oddziałów przedszkolnych; 

3) dziennik zajęć pozalekcyjnych; 

4) dziennik nauczania indywidualnego w wersji elektronicznej; 

5) dziennik świetlicy; 

6) Dziennik Wychowawczy; 

7) dziennik zajęć specjalistycznych. 

3. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które 

osobiście odpowiada. 

4. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych nie udostępnia zasobów dziennika osobom trzecim. 

5. Rodzice otrzymują bezpłatny dostęp do informacji zawartych w dzienniku 

elektronicznym dotyczących swojego dziecka. 

5a. Każdy rodzic zobowiązany jest do korzystania z dziennika elektronicznego, a w 

szczególności do bieżącego odczytywania wiadomości, analizy postępów edukacyjnych 

dziecka, monitorowania zachowania i frekwencji oraz kontaktowania się z wychowawcą,  

nauczycielami przedmiotu za jego pośrednictwem.  

6. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest 

szkolny administrator dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 74 im. Stanisława 

Grońskiego w Szczecinie. Obowiązki te pełni wskazany przez dyrektora nauczyciel. 

7. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada 

Dyrektor szkoły lub wicedyrektor. 

8. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego, uprawnienia oraz obowiązki 

użytkowników systemu dziennika elektronicznego związane z jego prowadzeniem znajdują się 

w Procedurach prowadzenia   elektronicznej   dokumentacji   przebiegu   nauczania.    

9. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację wychowawczą w formie Dziennika 

Wychowawczego. 

10.  Dziennik Wychowawczy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie 

odpowiada wychowawca klasy. 

11.  Dziennik Wychowawczy klasy zawiera: 

1) wykaz numerów telefonów rodziców/opiekunów; 
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2) plan wychowawczy klasy; 

3) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 

4) życzenie rodziców o organizację nauki religii/etyki; 

5) sprzeciw rodziców lub jego brak  na uczestnictwo dziecka w  zajęciach  wychowania   do 

życia w rodzinie; 

6) oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z aktami prawnymi szkoły; 

7) oświadczenia rodziców dotyczące wypożyczenia podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych; 

8) zgodę rodziców na udział w akcji "Owoce i warzywa w szkole"; 

9) zgodę rodziców na udział w akcji "Mleko w szkole"; 

10) zgodę rodziców na kontrolę czystości głowy; 

11) uwagi o stanie zdrowia dziecka; 

12) wykaz uczniów z orzeczeniami lub opiniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej; 

13) wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

14) deklarację rodziców dotyczącą samodzielnego powrotu dziecka do domu po zajęciach 

szkolnych; 

15) wykaz uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej; 

16) udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych; 

17) wykaz uczęszczania na zajęcia w tygodniu; 

18) realizację obowiązku uczniowskiego (mundurek, zeszyt korespondencji); 

19) zgodę rodzica wykorzystanie wizerunku dziecka; 

20) kontakty z rodzicami. 

12. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2 

pkt 2 prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja wychowania i opieki. 

§ 45. 1. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je 

wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez Dyrektora oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

2. Proces wychowania szkolnego ma holistyczny charakter: obejmuje on wszystkie 

warstwy życia i funkcjonowania człowieka oraz wszystkie płaszczyzny życia szkoły, stwarza 

szansę twórczego włączania się nauczycieli, uczniów i rodziców. 

3. Szkoła opracowuje i realizuje Program wychowawczo-profilaktyczny, obejmujący 

treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania 

o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane 

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności 

szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny ma na celu wspieranie ucznia we 

wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, 
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emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

5. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe 

traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów 

czy decyzji. 

6. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania 

związane  z  miejscami  ważnymi  dla  pamięci  narodowej,  formami  upamiętniania  postaci  

i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. 

7. Szkoła kształtuje u uczniów: 

1) postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu 

wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym; 

2) postawy prozdrowotne uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, uczenie 

zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie 

wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz uświadomienie korzyści płynących  

z aktywności fizycznej i wdrażania profilaktyki; 

3) właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych 

z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

§ 46. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny wychowawcy klas opracowują 

klasowe plany pracy wychowawczej na dany rok szkolny. 

§ 47. 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły 

odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw oraz podczas zajęć 

poza terenem szkoły i wycieczek poprzez działania opisane w § 18 i § 80. 

3. Budynki szkoły i teren szkoły odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz posiadają urządzenia przeciwpożarowe. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy oraz 

zarządzenia odnośnie bhp i p. poż. 

6. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia muszą odbywać się pod ciągłym nadzorem nauczycieli. 

7. W salach, w których odbywają się zajęcia praktyczne, powinien być umieszczony  

w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy, określający zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych szkoła: 

1) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami 

ruchu drogowego; 

2) organizuje różne formy pracy pozwalające opanować przepisy ruchu drogowego podnieść 

umiejętność poruszania się po drogach; 

3) współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu 

drogowego; 

4) umożliwia uczniom zdobycie karty rowerowej, po zdaniu przez nich egzaminu 

teoretycznego i praktycznego. 
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9. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów może czasowo zawiesić zajęcia szkolne. 

9a. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów i pracowników 

szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może przejść na nauczanie zdalne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i procedurami. 

10. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany nie 

dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz 

powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora szkoły. 

11. Szczegółowe zasady postępowania w różnych sytuacjach zawarte są w Procedurze 

postępowania w sytuacjach kryzysowych, Procedurze postępowania w przypadku zachowań 

destrukcyjnych, agresywnych i autoagresywnych, Procedurze postępowania w przypadku 

zagrożenia demoralizacją, Procedurze organizowania wycieczek szkolnych. 

12. W okresie zagrożenia epidemicznego obowiązuje w szkole Regulamin organizacji 

pracy Szkoły Podstawowej nr 74  w Szczecinie i postępowania prewencyjnego pracowników 

oraz rodziców/prawnych opiekunów w zagrożeniu epidemicznym wraz z załącznikami. 

§ 48. Współpraca z rodzicami. 

1. Ważną rolę w realizacji zadań statutowych pełni właściwie pojęta i zorganizowana 

współpraca z rodzicami. 

2. Rodzice, zapisując dziecko do szkoły akceptują wszelkie ustalenia i postanowienia 

zawarte w dokumentach szkoły: Statucie szkoły, regulaminach i procedurach obowiązujących 

w szkole, akceptują warunki pobytu dziecka w placówce, założenia organizacyjne szkoły.  

3. Informacje o uczniu przekazywane są wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom. 

W uzasadnionych wypadkach (np. wyjazd za granicę rodziców) informacje mogą być 

przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym na podstawie pisemnego upoważnienia. 

Rodzice/ prawni opiekunowie muszą wcześniej powiadomić o takiej sytuacji wychowawcę 

oraz Dyrektora szkoły, a także przekazać pisemne upoważnienie do udzielania informacji o 

uczniu. 

4. Szkoła tworzy. warunki do współpracy z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, profilaktyki. W tym celu umożliwia:  

1) spotkania z rodzicami/wywiadówki – wg harmonogramu; 

2) konsultacje nauczycieli przedmiotu dla uczniów i rodziców raz w tygodniu; 

3) spotkania zespołów wychowawczych – stosownie do potrzeb; 

4) rozmowy indywidualne, porady (rodzic, wychowawca, pedagog); 

5) cykliczne szkolenia rodziców (pedagogizacja) w zakresie problematyki wychowania, 

nauczania, profilaktyki;  

6) kontakt z rodzicem poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia. 

5. Kalendarz zebrań z rodzicami podawany jest na pierwszych spotkaniach w roku 

szkolnym, we wrześniu.  

6. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości Programu wychowawczo - profilaktycznego, w tym zadań i zamierzeń 

dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie oraz przepisów dotyczących oceniania, 
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klasyfikowania i promowania uczniów; 

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów  

i przyczyn trudności w nauce podczas zebrań z rodzicami i indywidualnych konsultacji; 

3) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci; 

4) uzyskania informacji oraz porad od pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki 

szkolnej; 

5) wyrażenia i przekazania Dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły; 

6) pisemnej informacji na temat zagrożeń oceną niedostateczną z poszczególnych 

przedmiotów miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

na zakończenie pierwszego i drugiego półrocza; 

7) udziału w imprezach szkolnych, w otwartych zajęciach lekcyjnych w wyznaczonych 

terminach; 

8) udziału w organizowanych dla nich pogadankach, wykładach i warsztatach 

szkoleniowych. 

7. Rodzice mają obowiązek: 

1) systematycznie współpracować z wychowawcą klasy i nauczycielami w zakresie nauki  

i zachowania dziecka; 

2) usprawiedliwiać nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych zgodnie z procedurami 

obowiązującymi w szkole; 

3) dbać o schludny wygląd swojego dziecka, w tym stosowną i nieekstrawagancką fryzurę 

oraz ubieranie się do szkoły w odpowiedni strój (mundurek szkolny, strój galowy, 

sportowy, turystyczny- w zależności od organizacji zajęć w danym dniu); 

4) bieżącego odczytywania wiadomości przesyłanych przez dziennik elektroniczny oraz 

kontaktowania się za jego pośrednictwem z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów.  

8. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka nieuczestniczący w pierwszym zebraniu  

z wychowawcą klasy są zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami 

szkoły, m.in. Statutem Szkoły, Procedurami Postępowania w Szkole Podstawowej Nr 74. 

9. Rodzice ponoszą pełną finansowo- prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia 

mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala 

Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi. 

10. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły 

realizowane jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych 

przez: 

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych 

z  wychowaniem dziecka; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów przez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-dziennik, e-maile, telefonicznie, 

stronę internetową szkoły, inne materiały informacyjne; 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce 

głównie poprzez edukację na temat  procesów  poznawczych  dzieci,  instruktaż  
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pomagania  dziecku w nauce; 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców. 

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców. 

§ 49. Świetlica szkolna. 

1. Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych 

szkoły. 

2. Świetlica  szkolna,  jako  wewnątrzszkolna  instytucja  opieki  i  wychowania,  

wspomaga  i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: 

1) w zakresie opieki – w ramach której zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci, takie jak 

bezpieczeństwo,   akceptacja,  radość  oraz   zapewnia  warunki  sprzyjające  zdrowiu   

 i prawidłowemu wzrastaniu; 

2) w zakresie wychowania – wywieranie takiego wpływu na dzieci, aby powodować 

pozytywne, prowadzące do osiągnięcia  samodzielności  zmiany w  ich  osobowości,   

w tym troska o dobre relacje tak aby dzieci mogły zbierać pozytywne doświadczenia 

społeczne mające znaczący wpływ na ich rówieśnicze funkcjonowanie; 

3) w zakresie dydaktyki – wspomaganie dydaktycznych zadań szkoły, które sprowadzają się 

do poszerzania wiedzy uczniów, kształtowania różnego rodzaju umiejętności; 

4) w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych – czyli takich aktywności, które 

zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców, a w stosunku do pewnej grupy 

wspomagają budowanie prawidłowych procesów; dotyczą one dzieci z zaburzonymi    

funkcjami psychomotorycznymi, problemami emocjonalnymi i społecznymi, dzieci  

z niepełnosprawnościami, chorobami somatycznymi. 

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 

oraz odrabianie lekcji. 

4. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole 

ze względu na pracę zawodową rodziców. 

5. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają uczniowie najmłodsi. 

6. Świetlica jest czynna w okresie pracy szkoły (prowadzenia zajęć dydaktycznych)  

w godzinach 6:40 - 17.30. Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia może ustalić inny czas pracy 

świetlicy. 

7. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się w formie pisemnej, na ustalonym druku, 

zawierającym informacje o ilości godzin jakie dziecko spędzi w świetlicy oraz o osobach 

upoważnionych do odbioru dziecka.  

8. Warunki odbierania dzieci ze świetlicy określa Procedura dotycząca odbioru dzieci  
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ze świetlicy szkolnej. 

9. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, wg opracowanego 

programu spójnego z treściami Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

10. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych w świetlicy przez jednego wychowawcę 

nie powinna przekraczać 25. 

11. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają opiekę uczniom podczas spożywania 

przez nich gorącego posiłku w stołówce szkolnej. 

12. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek zachowywać się 

zgodnie z obowiązującym w niej  regulaminem. 

13. Wychowawca zatrudniony w świetlicy musi posiadać kwalifikacje wymagane  

do zajmowania stanowiska nauczyciela. 

14. W okresie zagrożenia epidemicznego świetlica działa zgodnie Regulaminem 

organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 74  w Szczecinie i postępowania prewencyjnego 

pracowników oraz rodziców/prawnych opiekunów w zagrożeniu epidemicznym wraz  

z załącznikiem Procedura korzystania ze świetlicy szkolnej w czasie zagrożenia 

epidemicznego. 

§ 50. Stołówka szkolna. 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania posiłków: 

1) śniadania – w wyznaczonym czasie dla oddziałów przedszkolnych;  

2) obiadu – w stołówce szkolnej. 

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne; 

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPR; 

3) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala się zgodnie z bieżącą 

uchwałą Rady Miasta Szczecin. 

4. Szkoła propaguje wśród uczniów program zdrowego stylu odżywiania, umożliwiając 

uczniom udział w akcjach "Owoce i warzywa w szkole" i "Mleko w szkole".  

5. Zasady bezpieczeństwa i higieny na stołówce szkolnej określa Regulamin stołówki. 

6. Posiłki wydawane są podczas dwóch przerw obiadowych od godziny 11:30 do 

godziny 14:30. 

7. W przypadku nieobecności dziecka w szkole istnieje możliwość zwrotu kosztów 

niewykorzystanych obiadów. Podstawą zwrotu jest skuteczne poinformowanie o nieobecności 

dziecka w sekretariacie szkoły. Zwrot kosztów naliczany jest od następnego dnia po 

zgłoszeniu. 

8. W okresie zagrożenia epidemicznego stołówka szkolna działa zgodnie Regulaminem 

organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 74  w Szczecinie i postępowania prewencyjnego 

pracowników oraz rodziców/prawnych opiekunów w zagrożeniu epidemicznym wraz  

z załącznikiem Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków w czasie 

zagrożenia epidemicznego 
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§ 51. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

1. W szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

2. Zadaniem pielęgniarki szkolnej jest: 

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych; 

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami   

z dodatnimi wynikami testów; 

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,  

w tym realizację świadczeń pielęgniarskich oraz zabiegów i procedur leczniczych    

koniecznych  do  wykonania  u  ucznia  w  trakcie  pobytu w szkole; 

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; 

6) doradztwo dla Dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, 

organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole; 

7) edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej; 

8) prowadzenie u uczniów szkoły grupowej profilaktyki fluorkowej metodą 

nadzorowanego szczotkowania zębów; 

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 

§ 51. Organizacja opieki zdrowotnej dla uczniów  

1. W szkole jest realizowana opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje profilaktyczną 

opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.  

2. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka 

szkolna, a opiekę stomatologiczną - lekarz dentysta. 

3. W szkole działają gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz 

gabinet stomatologiczny. 

4. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:  

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;  

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 

5. Cele, o których mowa w ust. 4, są realizowane przez:  

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi 

chorób, w tym chorób zakaźnych;  

2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;  

3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz 

prawidłowego żywienia;  

4) udzielanie pierwszej pomocy . 

6. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej 

nad uczniami współpracuje z:  

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;  

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w 

oparciu o procedury organizacyjne postępowania. 

7. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami w 

przypadku braku sprzeciwu z ich strony. 
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8. Rodzice na pierwszym zebraniu z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację 

o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie 

pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się w miejscu 

ogólnie dostępnym w szkole.  

9. Opieka stomatologiczna uczniów w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego 

wymaga pisemnej zgody rodziców. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia 

zdrowotnego.  

10. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje 

świadczenia ogólnostomatologiczne i profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, w zakresie 

zgodnym z aktualnymi przepisami ustawowymi. 

11. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką szkolną oraz Dyrektorem szkoły w 

zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy 

zębów u uczniów. 

§ 51a. 1. Zadaniem pielęgniarki szkolnej jest: 

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych; 

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami   

z dodatnimi wynikami testów; 

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,  

w tym realizację świadczeń pielęgniarskich oraz zabiegów i procedur leczniczych 

koniecznych  do  wykonania  u  ucznia  w  trakcie  pobytu w szkole, za pisemną zgodą 

rodziców; 

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; 

6) doradztwo dla Dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, 

organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole; 

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej; 

8) prowadzenie u uczniów szkoły grupowej profilaktyki fluorkowej metodą 

nadzorowanego szczotkowania zębów; 

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej; 

10) współpraca z Dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym polegająca na 

podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z 

uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia 

uczniów szkoły; 

11) współpraca z rodzicami, lekarzem dentystą i lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w 

celu integrowania opieki zdrowotnej. 

2. Współpraca pielęgniarki szkolnej z lekarzem dentystą polega na:  

1) wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji 

opieki stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców; 

2) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i 

edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w 

zakresie zdrowia jamy ustnej; 
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3) zapoznaniu się i dołączeniu pisemnej informacji o stanie zdrowia ucznia do dokumentacji 

medycznej ucznia lub w przypadku informacji ustnej odnotowaniu jej w dokumentacji 

medycznej. 

3. Współpraca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, polega na:  

1) uzyskiwaniu porad;  

2) wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej, za zgodą rodziców;  

3) podejmowaniu wspólnych działań, w zakresie niezbędnym do zachowania zdrowia, 

profilaktyki, rozpoznawania i leczenia chorób, pielęgnowania oraz rehabilitacji uczniów;  

4) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i 

edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka i zagrożeń zdrowotnych; 

5) zapoznaniu się i dołączeniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 2, do dokumentacji 

medycznej ucznia lub w przypadku informacji ustnej odnotowaniu jej w dokumentacji 

medycznej. 

4. Współpraca pielęgniarki szkolnej z rodzicami polega na:  

1) przekazywaniu informacji o: 

a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,  

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami,  

c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną 

opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2) informowaniu i wspieraniu rodziców w: 

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki 

stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań 

przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,  

b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty; 

3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia 

zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów.  

4. W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas transportu ucznia przez zespół 

ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu do czasu przybycia rodziców może być 

obecna pielęgniarka szkolna albo opiekun faktyczny. Decyzję o obecności jednej z tych osób 

podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu 

zgody Dyrektora szkoły.  

§ 51b. 1. Opieka nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole, w tym 

określenie sposobu opieki nad uczniem w sytuacji konieczności podawania leków oraz 

wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole, jest realizowana przez 

pielęgniarkę szkolną, która współpracuje z lekarzem  podstawowej opieki zdrowotnej, 

rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi 

wymaga pisemnej zgody rodziców. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. 
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3. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole 

przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia 

wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub 

niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.  

§ 52. Pomoc materialna uczniom. 

1. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z instytucjami. 

2. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 

2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 

3) organizowaniu zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

3. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) ośrodkami pomocy społecznej; 

4) organem prowadzącym; 

5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży, 

w tym z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.   

4. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) ucznia; 

2) rodziców (prawnych opiekunów); 

3) nauczyciela. 

5. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na 

ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

6. Dyrektor szkoły może ze środków własnych (w przypadku ich posiadania) udzielić 

pomocy finansowej dziecku będącemu w trudnej sytuacji rodzinnej. 

7. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny: 

1) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być: 

a) stypendium szkolne, 

b) zasiłek szkolny; 

2) świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym mogą być: 

a) stypendium Prezydenta Miasta, 

b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

8. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze 

socjalnym i motywacyjnym. 

9. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy  

w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe 
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(art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Miesięczna wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 

może być większa niż kwota określona w każdym roku szkolnym przez właściwego ministra. 

10. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego 

roku szkolnego. 

11. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. którego sytuacja materialna 

uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica. 

12. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej  

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego. 

13. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące  

od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

§ 53. Wolontariat. 

1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz –  to  osoba  pracująca  na  zasadzie  wolontariatu.  Może  nim  być  

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Wolontariusze: 

1) pracują  na  rzecz innych; 

2) wykonują swoje działania bez wynagrodzenia; 

3) kierują  się  chęcią pomagania innym; 

4) podejmują działania w imię akceptowanych celów. 

4. Wśród zasad organizacyjnych wolontariatu dominują między innymi zasady: 

1) partnerstwa; 

2) pozytywnej motywacji; 

3) dobrowolności  podejmowanych działań; 

4) zgodności celów, jedności oddziaływań; 

5) wielostronnego  przepływu informacji; 

6) aktywnej  i  systematycznej współpracy. 

§ 54. 1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i 

metodycznym Dyrektora szkoły. 

2. Szkoła poprzez podejmowanie działań z zakresu wolontariatu kształtuje u uczniów 

postawy prospołeczne i sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

3. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z 

zakresu wolontariatu.. 

4. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 
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2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 

ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących 

pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 

takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

§54.1. W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i 

metodycznym Dyrektora szkoły. 

2. Szkolne Koło Wolontariatu może współpracować z Samorządem Uczniowskim, który 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły również podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

3. Cele Szkolnego Koła Wolontariatu: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania, pomocy, otwartości i 

wrażliwości na potrzeby innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, 

wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk 

oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole; 

7) kształtowanie umiejętności działania w zespole. 

4. Angażowanie uczniów do działań z zakresu wolontariatu odbywa się poprzez: 

1) organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, np. zbiórek rzeczy dla 

potrzebujących, organizowanie kiermaszów lub  imprez integracyjnych; 

2) przygotowywanie  świątecznych paczek dla potrzebujących dzieci; 

3) wspomaganie i organizację imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla 

podopiecznych placówek współpracujących ze szkołą, funkcjonujących w środowisku 

lokalnym; 

4) udział w akcjach ogólnopolskich, propagujących ideę wolontariatu; 

5) udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce; 

6) udział w mediacjach 

7) innych akcjach wynikających z bieżących potrzeb środowiska lokalnego. 

5. Prawa i obowiązki oraz wzór Zeszytu Wolontariusza znajdują się w Regulaminie 

Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 74. 
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6. Członek Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie, przez wszystkie lata swojego 

uczestnictwa w Szkolnym Kole Wolontariatu wpisuje do Zeszytu Wolontariusza karty 

wolontariusza wykonane prace, które potwierdza nauczyciel koordynujący daną akcję lub 

organizacja pozaszkolna, która patronuje danej akcji. 

7. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wychowawca, na podstawie działań 

potwierdzonych w Zeszycie Wolontariusza karcie wolontariusza, wpisuje działalność na rzecz 

innych ludzi jako szczególne osiągnięcie.  

8. Uczeń, który stara się o uzyskanie wpisu na świadectwie potwierdzającego 

działalność na rzecz innych ludzi, zobowiązany jest dostarczyć do wychowawcy uzupełnioną 

Zeszyt Wolontariusza kartę wolontariusza najpóźniej do dnia posiedzenia Rady 

Klasyfikacyjnej. 

Rozdział 5 
Organizacja oddziałów przedszkolnych 

§ 55. 1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie funkcjonują 

przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Termin przerwy wakacyjnej 

ustalany jest corocznie przez organ prowadzący  na wniosek dyrektora. 

2. Oddziały przedszkolne czynne są od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy 

oddziałów przedszkolnych wynosi maksymalnie 10 godzin, ustalony jest przez organ 

prowadzący na wniosek Dyrektora szkoły na dany rok szkolny. W szczególnych przypadkach 

może on ulec zmianie na wniosek rodziców i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 

3. Świadczenia udzielane przez szkołę w zakresie realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego w godzinach 9:00 – 14:00 są bezpłatne.  

4. Wysokość opłaty za każdą godzinę świadczeń obejmujących zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze wykraczające poza podstawę programową wychowania 

przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Szczecin. 

5. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową podlega zwrotowi                         

w przypadku nieobecności dziecka. 

6.  Zakres świadczeń realizowanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez 

Gminę Miasto Szczecin, deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 

podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zasady odpłatności za te 

świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami/ prawnymi 

opiekunami dziecka, a Gminą Miasto Szczecin - Szkołą Podstawową nr 74 reprezentowaną  

przez Dyrektora szkoły. 

§ 56. 1. Szkoła zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych i nauczycieli.    

2.  Koszty wyżywienia dzieci w szkole (w części odpowiadającej kosztom produktów 

wykorzystanych do przygotowania posiłków) zwane dalej „dzienna stawką żywieniową”, 

ponoszą rodzice.   

3.  Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Rada Miasta Szczecin.     
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4. W przypadku nieobecności dziecka (po skutecznym zgłoszeniu przez rodzica 

nieobecności w sekretariacie szkoły) szkoła zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną 

przez liczbę dni nieobecności, począwszy od następnego dnia. Zwrot następuje poprzez 

odliczenie kwoty w następnym miesiącu. 

5.  Zasady wnoszenia, a także zwrotu opłaty za wyżywienie dziecka w oddziałach 

przedszkolnych reguluje ww. umowa cywilnoprawna. 

§ 57. 1. Podstawową jednostką organizacyjną oddziału przedszkolnego jest oddział 

obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień. 

2. Liczba oddziałów przedszkolnych jest podyktowana możliwościami organizacyjnymi 

placówki. 

3. Czas pracy poszczególnych oddziałów określa arkusz organizacji pracy szkoły 

zatwierdzony przez organ prowadzący na dany rok szkolny. 

4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. 

§58. 1. Nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad dziećmi prowadzą z nimi 

zajęcia w czasie realizacji bezpłatnej podstawy programowej, jak i w godzinach   

przekraczających ustalony przez organ prowadzący czas bezpłatnych świadczeń. 

2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym  trwa 60 minut. 

3. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być 

dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i w zasadzie wynosić 30 minut. Dopuszcza 

się jednak wydłużanie lub skracanie tego czasu w zależności od potrzeb. 

4. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego, są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego 

dopuszczonego do użytku w szkole przez Radę Pedagogiczną. 

§ 59. 1. Szkoła zapewnia dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych 

możliwość korzystania  z zajęć dodatkowych. 

2. Dyrektor może powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym                                  

w szkole, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do 

prowadzenia konkretnych zajęć, podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie 

tych zajęć. 

3. Zajęcia dodatkowe organizowane są w godzinach przeznaczonych na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Czas zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi 

powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci   i   wynosić   30 minut. 

5. Szkoła na życzenie rodziców organizuje naukę religii. W tym czasie dzieci nie 

uczęszczające na religię mają zapewniona opiekę. 

§ 60. 1. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa, na podstawie arkusza 

organizacyjnego, ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora szkoły na wniosek Rady 

Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 
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2. Ramowy rozkład dnia określa w szczególności czas przyprowadzania i odbierania 

dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie                    

i opiekę.  

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

4. W szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły może zmienić organizację dnia                                  

(np. podczas organizacji wyjść, wycieczek, uroczystości). Rozkład dnia w miarę potrzeb 

może być zmieniony w ciągu roku szkolnego. 

W sytuacjach wyjątkowych ograniczenia funkcjonowania szkoły oraz wprowadzenia 

szczególnych warunków określonych przepisami nadrzędnymi, np. podczas zagrożenia 

epidemicznego obowiązuje "Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 74 

 w Szczecinie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/prawnych 

opiekunów w zagrożeniu epidemicznym" wraz z załącznikami oraz Procedura bezpieczeństwa 

w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie dotycząca realizacji 

zadań przedszkola/oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

§61. 1. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, zgodnie                            

z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym. 

2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych określa aktualne 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów  do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych oraz decyzja organu prowadzącego. 

3. Komisja Rekrutacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyjąć 

dodatkowe kryteria przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych.  

§ 62. 1. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek 

osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły. W przypadku wychowanków 

domu dziecka – dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę. 

2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, zdolne                   

do podejmowania czynności prawnych, zapewniające mu pełne bezpieczeństwo, 

upoważnione na piśmie przez jego rodziców/ prawnych opiekunów. 

3. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji wychowawcy oddziału 

przedszkolnego, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby 

wskazanej przez rodziców. 

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. Nauczyciel ma prawo nie wydać dziecka w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że stan 

zdrowia lub świadomości osoby odbierającej dziecko ze szkoły nie gwarantuje mu pełnego 

bezpieczeństwa lub gdy po dziecko zgłosi się osoba nieupoważniona. 
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6. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą 

być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. 

7. Dziecko może być przyprowadzane do oddziałów przedszkolnych od godz. 6:30  

do godz. 8:30 . 

8. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego do godziny do 

godziny zakończenia pracy oddziałów przedszkolnych.     

9. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia oddziałów 

przedszkolnych naliczana jest opłata, której wysokość reguluje umowa zawarta między 

rodzicami dziecka, a Gminą Miasto Szczecin – Szkołą Podstawową nr 74 reprezentowaną  

przez Dyrektora.  

§ 63. 1. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w szkole oraz w czasie zajęć poza szkołą 

sprawuje nauczyciel dostosowując metody i sposoby oddziaływań  do wieku dziecka i jego 

możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących 

warunków lokalowych oraz zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: 

1) organizuje zajęcia zgodnie z programem z uwzględnieniem zasad BHP i potrzeb 

psychofizycznych dziecka; 

2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady 

bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, a szczególnie nie oddalania się  

od grupy, nie wychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela; 

3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia                                            

z rówieśnikami; 

4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę; 

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem czasu 

rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie                                

z zatwierdzonym harmonogramem; 

6) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole,                   

w trakcie zajęć poza terenem szkoły, podczas nauki religii oraz zajęć dodatkowych 

organizowanych w czasie realizacji podstawy programowej; 

7) opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją                             

o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; 

8) nie pozostawia dzieci, gdy nie ma jeszcze zmiennika – takiej sytuacji dyrektor ma prawo 

polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale, a polecenie dyrektora jest dla nauczyciela 

obowiązujące; 

9) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym,   

jak i psychicznym; 

10) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących  w szkole, w oddziale; 

11) każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac 

zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia; 

12) nie dopuszcza do zajęć prowadzonych w pomieszczeniu lub w miejscu mogącym 

stanowić zagrożenie dla  bezpieczeństwa dzieci, powiadamia o tym dyrektora; 

13) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., 

przepisów ruchu drogowego; 
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14) nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

2. Dyrektor powierza każdy oddział czynny powyżej 5 godzin dziennie opiece dwóm 

nauczycielom. 

3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ 

prowadzący szkołę. 

4. Działania i doskonalenie nauczycieli jest ukierunkowane na działania nowatorskie,     

zaakceptowane przez radę pedagogiczną oraz organ prowadzący. 

Rozdział 6 

Organizacja szkoły 

§ 64. Baza szkoły. 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę; 

3) pracownie komputerowe z dostępem do Internetu; 

4) Centrum Nauk Ścisłych; 

5) halę sportową; 

6) boiska sportowe przy szkole; 

7) plac zabaw; 

8) gabinety zajęć rewalidacyjnych; 

9) gabinet logopedy; 

10) sala do zajęć integracji sensorycznej; 

11) gabinety pedagogów szkolnych i psychologa szkolnego; 

12) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

13) świetlicę szkolną, 

14) radiowęzeł; 

15) kuchnię i zaplecze kuchenne; 

16) stołówkę; 

17) szatnie; 

18) sklepik szkolny; 

19) Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

2. W szkole mogą być tworzone pracownie wyposażone w odpowiedni sprzęt, 

urządzenia, pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć praktycznych. Pracownie takie 

muszą posiadać regulaminy uwzględniające przepisy BHP i ppoż. 

§ 65. Organizacja nauczania w szkole. 

1. Rok szkolny rozpoczyna się dnia 01 września danego roku a kończy z dniem  

31 sierpnia następnego roku. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszechnym 

dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września 

wypada w piątek lub sobotę lub niedzielę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają 
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się w najbliższy poniedziałek po dniu 01 września. 

3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, po upływie których uczniowie są oceniani  

i klasyfikowani. Decyzja o terminie zakończenia pierwszego półrocza zapada na sierpniowym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  

4. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych 

województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów – minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego 

o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe. 

5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych, w wymiarze do 8 dni. 

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa  

w ust. 5 mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

7. Dyrektor szkoły,  w  terminie  do  30  września,  informuje  nauczycieli,  uczniów  oraz  

ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Dyrektor szkoły, 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. 

9. W dniach, o których mowa w ust. 5, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo- opiekuńczych oraz poinformowania rodziców o możliwości udziału dzieci  

w tych zajęciach. 

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

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły. 

2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor szkoły, uwzględniając przepisy 

wydane na podstawie ustawy Prawo oświatowe, po zasięgnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych. 

3. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez zakładowe 

organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu 

szkołę. 

4. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku. 
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5. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku. 

6. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku. 

7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły  

do dnia 30 września: 

1) opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania 

zmian; 

2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie  

7 dni od dnia ich otrzymania. 

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po 

dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 

7 dni od dnia ich otrzymania. 

§ 67. 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów jest ustalany  

z uwzględnieniem: 

1) równowagi rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) różnorodności zajęć w każdym dniu; 

3) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu  

z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 

3. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, 

np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów  

i pracowników, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania według odrębnego, 

dostosowanego planu zajęć. 

§ 68. 1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział: 

1) liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może przekraczać 25 osób; 

2) liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny w klasach I –III nie może przekraczać  

25 uczniów w oddziale, a w oddziale integracyjnym – od 15 do 20 uczniów oraz nie 

więcej niż 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) oddział można dzielić na grupy oddziałowe, grupy międzyoddziałowe oraz grupy 

międzyklasowe na zajęciach języków obcych, zajęć komputerowych, wychowania 

fizycznego; 

4) podział na grupy wymienione w punkcie 3 obejmuje oddziały IV-VIII powyżej 24 uczniów 

i jest obowiązkowy na zajęciach komputerowych, języków obcych. W przypadku 

oddziałów powyżej 26 uczniów podział ten obowiązuje także na zajęciach wychowania 

fizycznego; 

2. W sytuacji przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych, do oddziału klas I-III ucznia zamieszkałego w obwodzie 

szkoły, kiedy liczba dzieci w oddziale przekroczy 25 osób: 
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1)  Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może zatrudnić asystenta, 

informując o swojej decyzji radę oddziałową rodziców; 

2) dopuszcza się możliwość podziału istniejącego już oddziału na dwa mniej liczne, 

równomiernie podzielone - za zgodą organu prowadzącego szkołę; 

3) dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i ich  

rodzicami  w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian; 

4) do nowych oddziałów należy przenosić w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy 

wyrażą chęć przeniesienia; 

5) w przypadku braku chętnych o przeniesieniu decyduje wychowawca klasy  

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły – informując zainteresowanych rodziców  

o przeniesieniu, spełniając równocześnie warunki określone w ust. 6 w niniejszym 

paragrafie. 

3. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż  

o 2 uczniów. Oddział ze zwiększona liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego 

etapu edukacyjnego. 

4. W ciągu okresu edukacji ośmioletniej dopuszcza się możliwość łączenia oddziałów w 

sytuacji znacznego zmniejszenia ilości uczniów. Rozwiązaniu podlega klasa najmniej liczna  

na danym poziomie ( posiadająca mniej niż 20 uczniów). Wyjątek może stanowić klasa 

integracyjna ze względu na swoją specyfikę. W tworzeniu nowych oddziałów powinni 

uczestniczyć wychowawcy zarówno oddziałów dzielonych, jak i powstających. 

5. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej 

niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. 

6. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale 

integracyjnym może być wyższa, niż ustalona w ust. 5, jeżeli uczeń uczęszczający do tego 

oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi  

na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. 

7. Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor za zgodą ich 

rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych. 

8. Listy uczniów klas pierwszych tworzy Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę: 

1) miejsce zamieszkania uczniów – aby nie rozpraszać grupy dzieci mieszkających  

w pobliżu; 

2) zbliżoną liczbę uczniów w każdym z oddziałów; 

9. W wyjątkowych sytuacjach, na umotywowaną prośbę rodziców, dopuszcza się 

możliwość przeniesienia dziecka klasy pierwszej do równoległego oddziału, jeżeli w tym 

oddziale liczba uczniów nie wyczerpuje zasad zawartych w niniejszym paragrafie. 

10. Dopuszcza się również możliwość przeniesienia dziecka na każdym etapie nauczania 

w szkole do równoległego oddziału z powodów wychowawczych lub dydaktycznych na 

wniosek wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego. Przeniesienia dokonuje Dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz po sprawdzeniu zasadności wniosku. 

Przeniesienie nie podlega odwołaniu. 

11. W szkole prowadzone są  oddziały integracyjne  realizujące programy dostosowane do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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uczniów. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

12. W szkole prowadzone są klasy sportowe oraz oddziały realizujące innowacje 

pedagogiczne: artystyczne i językowe. 

13. Zasady naboru uczniów do wyżej wymienionych oddziałów szczegółowo zawarte są  

w  Procedurach  Postępowania w Szkole Podstawowej Nr 74. 

§ 69. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy 

czas zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zajęcia mogą trwać 

dłużej niż 45 minut m.in. na dwóch godzinach wychowania fizycznego. 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale klas I - III ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz uwzględniając terminy zajęć ruchowych, religii i innych 

zajęć uczniów z innymi nauczycielami uczącymi w tym samym czasie. 

3. Lekcje oddzielają przerwy, których długość jest uzależniona zasadami higieny pracy. 

Nie mogą być krótsze niż 10 minut. Zapewnia się dwie dłuższe, 20-  lub 25-minutowe przerwy 

obiadowe. 

§ 70. Organizacja zajęć dodatkowych. 

1. Niektóre zajęcia np. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych oraz podczas wycieczek  

i wyjazdów. 

2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1. ustala się indywidualnie. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1. są organizowane w ramach posiadanych przez 

szkołę środków finansowych. 

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć 

nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. 

5. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać  

12 osób. 

§ 71. Działalność innowacyjna i eksperymentalna. 

1. Działalność innowacyjna stanowi integralny element pracy szkoły. 

2. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 

kształcenia. 

3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja 

może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 
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warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

innowacyjnych i eksperymentalnych. 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

§ 72. Praktyki studenckie. 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą – z poszczególnymi 

nauczycielami. 

2. Za zgodą Dyrektora, w szkole mogą też odbywać się lekcje otwarte dla studentów 

szkół wyższych, nauczycieli i doradców metodycznych, mających zajęcia z dydaktyki 

przedmiotu. 

§ 73. Biblioteka. 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka i czytelnia, które pełnią funkcję informacji dla 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Biblioteka i czytelnia są pracowniami służącymi do realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz realizacji edukacji 

czytelniczej i medialnej. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, 

a po uzyskaniu zgody Dyrektora także inne osoby  

4. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania 

jej regulaminu. 

5. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania  i  rozwijania  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabiania  

 pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym; 

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 

przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  

o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829). 

6. Do zadań organizacyjnych nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) opracowanie planów pracy biblioteki; 

2) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły; 
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3) udostępnienie zbiorów (książek i innych źródeł informacji); 

4) ewidencjonowanie, opracowywanie, selekcja i konserwacja księgozbioru; 

5) raz w półroczu przygotowanie sprawozdania z pracy biblioteki, zawierającego analizę 

czytelnictwa; 

6) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjno- 

komunikacyjną; 

7) informowanie Dyrektora o potrzebie zakupu podręczników, lektur, czasopism. 

7. Do zadań pedagogicznych bibliotekarza należy: 

1) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

2) wyrabianie i pogłębianie nawyków czytania i uczenia się; 

3) poradnictwo czytelniczo - informacyjne; 

4) edukacja czytelnicza i medialna - prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego 

informacyjnego zgodnie z harmonogramem; 

5) współpraca z nauczycielami; 

6) w miarę możliwości współpraca z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi oraz 

innymi instytucjami kulturalnymi. 

8. Zbiorami biblioteki i czytelni są dokumenty piśmiennicze, elektroniczne nośniki 

informacji, edukacyjne programy multimedialne oraz kasety, płyty CD, taśmy VHS i płyty 

DVD. 

9. Bezpośredni nadzór nad biblioteką i czytelnią sprawuje Dyrektor szkoły lub wskazany 

wicedyrektor. 

10.  Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów  podczas zajęć lekcyjnych 

i po ich zakończeniu. 

11.  W czytelni uczeń może korzystać z wydawnictw informacyjnych, czasopism, może 

odrabiać lekcje lub korzystać z programów multimedialnych i Internetu. 

12.  Zasady wypożyczania książek i korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni określa 

odrębny regulamin. 

13.  Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami; 

2) nauczycielami i wychowawcami; 

3) rodzicami; 

4) innymi bibliotekami. 

14. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązywać współpracę z: 

1) gminą; 

2) władzami lokalnymi; 

3) ośrodkami kultury; 

4) innymi instytucjami. 

15. W okresie zagrożenia epidemicznego biblioteka szkolna działa zgodnie z Regulaminem 

organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 74  w Szczecinie i postępowania prewencyjnego 

pracowników oraz rodziców/prawnych opiekunów w zagrożeniu epidemicznym wraz  

z załącznikiem Procedura postępowania w bibliotece szkolnej w czasie zagrożenia 

epidemicznego. 
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§ 74.  Zasady dopuszczania podręczników. 

1. W szkole ustala się zasady dopuszczania podręczników do użytku. 

2. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych  

w procesie nauczania podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację w szkole. 

3. W klasach l - III w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych zespół nauczycieli uczących w jednej klasie przedstawia dyrektorowi 

propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji:  

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej; 

2) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego 

nowożytnego; 

3) materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem, by łączny  

koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych  nie przekroczył kwoty dotacji celowej,  

określonej w odrębnych przepisach. 

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  

w poszczególnych klasach l - III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli  

w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych 

ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich  

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku  

szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych  

nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 

5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym 

zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez 

ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może 

dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma 

możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać 

zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach l - III 

może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek 

zespołu nauczycieli uczących w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych. 

9. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach 

IV -VIII przedstawiają Dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone spośród nauczycieli prowadzących zajęcia  

z danej edukacji przedmiotowej. 

10. Zespoły, o których mowa w ust. 9 przedstawiają Dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych 

oraz 
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2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego 

języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych 

zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej. 

11. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej  wiadomości  w terminie do dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych  

oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w następnym roku szkolnym. 

Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych  

do szkoły. 

§ 75. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole. 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej są własnością szkoły. 

2. Ilekroć mowa o: 

1) podręczniku  -   należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,  

a zakupiony z dotacji celowej; 

2) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający  podręcznik,  umożliwiający realizację  programu  nauczania,   mający postać 

papierową lub elektroniczną; 

3) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 

uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane 

są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 

4. Podręczniki,  materiały edukacyjne i  materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane  

w zasobach bibliotecznych. 

5. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych reguluje Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 31 / 2017 z dnia 17 czerwca 

2017 r. 

 

§ 76. Zespoły nauczycielskie. 

1. Dyrektor szkoły może powoływać na czas określony lub nieokreślony zespoły 

przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe, w skład których 

wchodzą nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole. 

2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub grupy  przedmiotów 

pokrewnych. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły na wniosek 

tego zespołu, który jest odpowiedzialny za opracowanie szczegółowego programu pracy 
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zespołu i zadań do realizacji w danym roku szkolnym oraz jego systematyczną działalność 

zgodną z tym programem. 

4. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym 

zebrania Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. 

6. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły. 

7. Cele i zadania zespołów przedmiotowych w szczególności obejmują: 

1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników; 

2) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

3) na prośbę Dyrektora opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed 

dopuszczeniem ich do użytku w szkole; 

4) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego; 

6) wspólne opiniowanie opracowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania; 

7) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych  

z danym przedmiotem; 

8) współdziałanie w organizowaniu pracowni oraz dbałość o ich wyposażenie; 

9) współtworzenie planu uroczystości, imprez w roku szkolnym; 

10) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie badań efektów nauczania  

a następnie opracowanie ich wyników; 

11) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów; 

12) wymianę doświadczeń, w tym prowadzenie lekcji otwartych; 

13) przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych 

lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas 

IV- VIII oraz materiałów ćwiczeniowych; 

14) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

8. Dyrektor powołuje zespoły wychowawcze, w skład których wchodzą wychowawcy 

oddziałów. Koordynatorem wszelkich działań jest Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez 

niego osoba. 

9. Zespoły wychowawcze spotykają się jeden raz w półroczu lub częściej (jeśli wymaga 

tego sytuacja wychowawcza) z inicjatywy pedagoga lub Dyrektora szkoły. 

10. W szkole powołuje się zespoły zadaniowe, opracowujące projekt Programu 

wychowawczo - profilaktycznego oraz jego zmian, analizujące prawidłowość ustalania ocen 

zachowania przez wychowawców klas, analizujące sytuację wychowawczą szkoły, 
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wysuwające wnioski w tym zakresie do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej, 

opracowujące procedury szkolne.  

11.W szkole powołuje się zespoły statutowe: 

1) Zespół Konsultacyjny; 

2) Zespół ds. Promocji zdrowia; 

3) Zespół ds. Ewaluacji; 

12. Cele i zakres zadań zespołów statutowych określa Dyrektor szkoły; są one ściśle 

powiązane z realizacją celów i zadań statutowych oraz z bieżącymi potrzebami szkoły. 

Rozdział 7 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

§ 76a.  Cele i zadania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

1. Pełna nazwa schroniska brzmi: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 4 przy Szkole 

Podstawowej Nr 74 . 

2. Nazwa Schroniska używana jest w pełnym brzmieniu. 

3. Organem prowadzącym Schronisko jest Gmina Miasto Szczecin. 

4. Na budynku schroniska umieszczona jest trójkątna tablica o wymiarach 60 cm x 60 cm 

x 60 cm z napisem ,,Szkolne Schronisko Młodzieżowe” wykonanym dużymi białymi literami 

na zielonym tle. 

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 4 jest integralną częścią Szkoły Podstawowej nr 

74. 

6. Do zadań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 4 przy Szkole Podstawowej Nr 74 

należy: 

1) upowszechnianie wśród młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako 

aktywnej formy wypoczynku; 

2) zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich opiekunom oraz pozostałym osobom 

korzystającym ze schroniska tanich miejsc noclegowych; 

3) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku; 

4) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo- turystycznej. 

§ 76b.  Pracownicy Schroniska 

1. Osobą zarządzającą schroniskiem w imieniu organu prowadzącego jest Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 74. Dyrektor szkoły zatrudnia Kierownika Schroniska. 

2. Do kompetencji Kierownika Schroniska należy: 

1) organizowanie i nadzorowanie działalności Schroniska w zakresie wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły; 

2) zatwierdzenie Regulaminu Schroniska, trybu rezerwacji miejsc i cen za usługi 

dodatkowe; 

3) wnioskowanie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym do organu prowadzącego, który ustala je, uwzględniając 

warunki jakimi dysponuje schronisko; 
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4) ustalenie wysokości opłat za uszkodzenia, zniszczenia, sprzętu i urządzeń schroniska 

dokonane przez turystów; 

5) egzekwowanie przestrzegania przez turystów Regulaminu Schroniska; 

6) nagradzanie wzorowo zachowujących się w schronisku grup młodzieży listem 

pochwalnym do organu prowadzącego organizatora wycieczki; 

7) przesyłanie do organu prowadzącego organizatora wycieczki informacji o 

nieodpowiednim zachowaniu się grupy młodzieży; 

8) ustalenie organizacji pracy schroniska; 

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą schroniska; 

10) nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami schroniska, określenie 

zakresu czynności pracowników schroniska i odpowiedzialności materialnej 

pracowników; 

11) przyznawanie nagród wyróżniającym się pracownikom lub kar porządkowych w 

stosunku do pracowników nie przestrzegających dyscypliny pracy; 

12) realizacja wydatków finansowych w ranach przyznawanych i wypracowanych środków 

finansowych; 

13) sporządzanie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań i innych informacji o 

działalności schroniska 

14) organizowanie wyposażenia schroniska w sprzęt noclegowy; 

15) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

16) planowanie, organizowanie i realizacja remontów. 

3. Sprawne funkcjonowanie Schroniska zabezpieczają pracownicy pedagogiczni, 

ekonomiczni, administracyjni oraz pracownicy obsługi zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 

74 zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.  

4. Szczegółowy zakres czynności oraz przydział zadań pracownikom określa Dyrektor 

Szkoły. 

5. Do zadań pracowników pedagogicznych należy sprawowanie nadzoru  

pedagogicznego nad dziećmi i młodzieżą szkolną przebywającą nad terenie schroniska, 

udzielanie wszechstronnej pomocy i niezbędnych informacji w czasie pobytu w naszym 

mieście oraz organizowanie czasu wolnego na prośbę kierownika wycieczki lub imprezy. 

6. Do zadań pracowników ekonomicznych schroniska należy prowadzenie księgowości 

schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Do zadań pracowników administracyjnych należy: 

1) ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów postanowień Regulaminu Schroniska; 

2) przyjmowanie rezerwacji indywidualnych i zbiorowych; 

3) przyjmowanie osób przybywających na noclegi, rejestrowanie ich w księdze 

meldunkowej; 

4) informowanie osób nocujących o walorach turystycznych i krajoznawczych regionu, o 

usługach prowadzonych przez schronisko i pomoc w organizowaniu pobytu; 

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw związanych z 

zakwaterowaniem; 

6) przyjmowanie zaliczek i opłat za usługi schroniska i prowadzenie ich ewidencji; 

7) prowadzenie magazynu schroniska; 
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8) egzekwowanie odszkodowań za uszkodzenia i zniszczenia przez turystów sprzętu i 

urządzeń schroniska; 

9) udostępnienie na życzenie osób korzystających z usług schroniska książki skarg i 

wniosków; 

10) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania schroniska; 

11) dbanie o dobre imię i pozytywny wizerunek schroniska, budowanie zaufania osób 

korzystających ze schroniska; 

12) prawidłowe archiwizowanie dokumentacji. 

7. Do zadań pracowników obsługi należy: 

1) utrzymywanie schroniska i jego otoczenia w nienagannej czystości 

2) wykonywanie napraw bieżących i drobnych remontów 

3) informowanie o stwierdzonych uszkodzeniach i zniszczeniach na terenie schroniska 

8. Nadzór pedagogiczny nad dziećmi i młodzieżą przebywającą na terenie Schroniska na 

prośbę kierownika wycieczki lub imprezy sprawuje nauczyciel lub animator sportu 

wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

9. Prawa i obowiązki osób korzystających ze Schroniska określone są w Regulaminie 

Schroniska. 

§ 76 c.  Organizacja Schroniska 

1. Schronisko jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok, posiadającym 44  miejsca 

noclegowe z możliwością udostępnienia 6 dostawek. 

2. Schronisko może w czasie wzmożonego ruchu turystycznego udostępniać dodatkowe 

miejsca noclegowe przy zachowaniu obowiązujących norm sanitarnych, przeciwpożarowych i 

ustaleń Regulaminu Schroniska. 

3. Przyjmowanie osób w Schronisku trwa od godziny 6.00 do godziny 22.00 

4. Doba noclegowa w Schronisku trwa od godziny 17.00 do godziny 10.00 dnia 

następnego. 

5. Pora nocna w Schronisku trwa od godz. 22:00 do godz. 6:00. 

6. Schronisko posiada: 

1) pomieszczenia mieszkalne wyposażone w łóżka (pojedyncze lub piętrowe) z kołdrą, 

kocem i poduszką, szafy ubraniowe z odpowiednią liczbą wieszaków, lustro, radio, stolik 

i krzesła (po jednym na osobę); 

2) kuchnię samoobsługową wyposażoną w sprzęt kuchenny; 

3) jadalnię wyposażoną w sprzęt stołówkowy; 

4) świetlicę wyposażoną w telewizor, magnetowid z DVD, rzutnik pisma; 

5) księgozbiór krajoznawczy i gry planszowe; 

6) przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego; 

7) miejsce do prasowania i suszenia odzieży; 

8) bieżącą ciepłą i zimną wodę; 

9) sanitariaty z niezbędnym wyposażeniem; 

10) ogrzewanie zapewniające utrzymanie w pomieszczeniach temperatury co najmniej 18°C; 

11) apteczkę zaopatrzoną w leki  i artykuły sanitarne; 
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12) Regulamin Schroniska, cennik opłat za usługi, książkę skarg i zażaleń. 

7.  Schronisko jest jednostką budżetową. 

8. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat za 

noclegi dla grup młodzieżowych szkolnych ustala organ prowadzący. 

9. Schronisko może współdziałać z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych 

oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami. 

10. Zakres odpowiedzialności schroniska za przedmioty wartościowe oraz pieniądze 

wnoszone do Schroniska przez osoby korzystające ze Schroniska. 

1) W celu zabezpieczenia przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy wnoszonych do 

schroniska przez osoby korzystające ze Schroniska placówka udostępnia sejfy w recepcji 

schroniska oraz sejf gabinetowy w sekretariacie Szkoły. 

2) W określonych godzinach schronisko podlega dozorowi ochrony fizycznej. 

3) Osoby nie korzystające z powyższych zabezpieczeń ponoszą pełną odpowiedzialność 

osobistą  za przedmioty wartościowe lub pieniądze wniesione do Schroniska i nie 

zabezpieczone na wypadek kradzieży lub utraty. 

4) Schronisko nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w  

pokojach. 

5) Schronisko nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pozostawienia przedmiotów 

wartościowych lub pieniędzy w miejscach ogólnodostępnych (toalety, świetlica, jadalnia) 

6) Schronisko dysponuje parkingiem niestrzeżonym. 

7) Teren Schroniska zabezpieczony jest ogrodzeniem z bramą wjazdową zamykaną w  

godzinach 22.00 – 6.00 

8) W godzinach nocnych kontakt z recepcją możliwy jest przez domofon zainstalowany 

przy drzwiach wejściowych Schroniska. 

 

DZIAŁ IV 

PRACOWNICY SZKOŁY 

Rozdział 1 

Nauczyciele 

§ 77. 1. Nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają kwalifikacje zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną - wychowawczą i opiekuńczą, są 

odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece 

uczniów. 

3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

2) prawidłowa organizacja i realizacja procesu dydaktycznego w przydzielonych oddziałach; 

3) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 
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ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie predyspozycji  

i uzdolnień uczniów; 

4) dostosowanie  wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych     

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone przez opinię 

poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

5) indywidualizowanie pracy z uczniami na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych; 

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań; 

7) bezstronne, obiektywne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 

uczniów; 

8) kształcenie i wychowanie patriotyczne uczniów, dbanie o kształtowanie właściwych 

postaw moralnych i patriotycznych; 

9) informowanie rodziców uczniów, wychowawcy klasy i Dyrektora szkoły o wynikach 

dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów; 

10) informowanie na początku roku szkolnego uczniów i rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz sposobie 

oceniania osiągnięć uczniów; 

11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

12) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

13) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżurów, natychmiastowe 

informowanie Dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie 

zajęć; 

15) stosowanie się do obowiązujących w szkole regulaminów; 

16) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji; 

17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

18) wykonywanie poleceń przełożonych; 

19) dokonywanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim ich 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczna; 

20) dbałość o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

21) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej; 

22) respektowanie praw ucznia; 

23) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

24) niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 

przebywających na terenie szkoły; 

25) realizowanie w ramach czasu pracy innych zajęć i czynności wynikających z zadań 
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statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów oraz zajęć wpływających na zwiększenie szans 

edukacyjnych, rozwijających uzdolnienia i umiejętności uczniów. 

4. Nauczyciel ma prawo: 

1) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych pracy dydaktycznej, 

podręczników i pomocy dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu; 

2) decydować o treści programu koła lub zespołu; 

3) decydować o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych swoich uczniów; 

4) współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów; 

5) wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów; 

6) decydować w sprawach określonych w regulaminie Rady Pedagogicznej. 

5. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem szkoły, organem prowadzącym i rodzicami 

za: 

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów; 

2) tragiczne skutki wynikłe z braku właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, podczas dyżurów, na zajęciach pozalekcyjnych wycieczkach; 

3) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pożaru; 

4) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w powierzonych mu oddziałach; 

5) stan warsztatu pracy, powierzonych sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych; 

6) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające  

z nieporządku, braku prawidłowego nadzoru i złego zabezpieczenia. 

6. Praca nauczyciela jest obserwowana i oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do pełnienia dyżurów wynikających  

z organizacji pracy szkoły zgodnie z grafikiem oraz regulaminem. 

§ 78. Nauczyciele oddziału przedszkolnego. 

1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną 

i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka  

i respektuje jego prawa. 

2. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej zgodnie z obowiązującym 

programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

4) prowadzenie diagnozy przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego pod kątem gotowości szkolnej (październik/listopad, 

kwiecień), przekazywanie jej wyników rodzicom w celu pomocy w podjęciu decyzji  

o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole; 
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5) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie 

indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania jego 

rozwoju; 

6) przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego pisemnej informacji o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

7) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

8) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole  

i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp., 

9) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną; 

10) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego; 

11) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń; 

12) praca nad eliminowaniem przyczyn niepowodzeń u dzieci; 

13) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających w szczególności  

z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 

14) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

15) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących; 

16) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

17) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, 

kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym; 

18) realizacja innych zadań zaleconych przez Dyrektora szkoły, a wynikających z bieżącej 

działalności placówki i przepisów szczegółowych. 

3. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi  zgodnie z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego, warunkami jej realizacji oraz zatwierdzonym Programem Wychowania 

Przedszkolnego: 

1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, 

tygodnia, miesiąca; 

2) realizuje zaplanowaną tematykę w trakcie zajęć z całym oddziałem, z małymi zespołami 

powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez 

nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć 

indywidualnych; 

3) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie                         

propozycji dzieci; 

4) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami 

proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą 

programową; 
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5) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi 

przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala                           

na to pogoda. 

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączenia ich w działalność szkoły. 

5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych                       

i opiekuńczych dla nauczyciela pracującego w grupie mieszanej z dziećmi pięcio-  

i sześcioletnimi realizującymi obowiązek wychowania przedszkolnego wynosi 22 godziny. 

§ 79. Wychowawcy klas. 

1. Dyrektor  szkoły  powierza  każdy  oddział  szczególnej  opiece  wychowawczej 

jednemu  z nauczycieli uczących w danej klasie, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do realizacji zadań ogólnych szkoły, Programu 

wychowawczo  -  profilaktycznego  oraz  szczegółowych  zadań  wychowawcy  określonych w 

zakresie obowiązków nauczyciela - wychowawcy. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, żeby: 

1) tok nauczania w grupach przedszkolnych i kl. I – III prowadził jeden wychowawca; 

2) funkcję wychowawcy w kl. IV – VIII pełnił jeden nauczyciel przedmiotu; 

3) w klasach IV – VIII Dyrektor wyznaczał dla każdej klasy wychowawcę zastępczego, 

który przejmuje obowiązki wychowawcy w razie jego nieobecności. 

4. Bezpośredniej opieki nowozatrudnionemu nauczycielowi – wychowawcy udziela 

wicedyrektor szkoły. 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi  

mu uczniami, a w szczególności: 

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

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie uczniowskich działań zespołowych; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) otaczanie opieką indywidualną każdego ucznia klasy; 

5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

klasowego, rozwijającego jednostki i integrującego zespół klasowy; 

6) utrzymywanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz włączenie rodziców w sprawy klasy  

i szkoły; 

7) ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

8) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna 

jest indywidualna opieka (dotyczy to  zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  
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i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

9) współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

10) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 

uczniów swojej klasy, zgodnie z zasadami zwartymi w Statucie szkoły oraz 

obowiązującej w szkole Procedurze udzielania pomocy - psychologiczno - 

pedagogicznej; 

11) organizowanie spotkań z rodzicami. 

6. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych  

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy 

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 

im pomocy w nauce; 

10) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się; 

11) systematyczne monitorowanie postępów edukacyjnych wychowanków oraz regularnego 

uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne; 

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych a także rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

13) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację wycieczek, rajdów, wyjazdów na „zielone szkoły”; 

14) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

15) współpracę z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie 

opieki i pomocy materialnej uczniom; 

16) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych  instytucji z wnioskami  
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o udzielenie pomocy. 

7. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, 

wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. 

8. Wychowawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia rodziców  

o przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub nagannej z zachowania na miesiąc 

przed wystawieniem ostatecznej oceny śródrocznej/rocznej . 

9. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klasy: 

1) prowadzenie dziennika elektronicznego swojej klasy; szczegółowe zadania i obowiązki 

wychowawcy klasy związane z prowadzeniem dziennika elektronicznego znajdują się w 

Procedurach prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania; 

2) sporządzanie świadectw szkolnych (e-dziennik); 

3) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie  

z poleceniami Dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

10. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

nauczycieli-doradców, pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy, pracowników poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników 

Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi 

działającymi w środowisku. 

11. Zmiany na stanowisku wychowawcy mogą nastąpić: 

1) z przyczyn organizacyjnych; 

2) na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy; 

3) ze względu na stan zdrowia nauczyciela; 

4) w przypadku niewywiązywania się wychowawcy z zadań wymienionych w statucie. 

12. Rada Oddziałowa Rodziców może wystąpić do Dyrektora z umotywowanym 

wnioskiem na piśmie o zmianę na stanowisku wychowawcy klasy. Wniosek powinien być 

akceptowany przez wszystkich rodziców. 

13. Opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych sprawują nauczyciele prowadzący 

oddział przedszkolny.  

§ 80. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom. 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy 

i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych 

przez Dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) pełnienia stałych dyżurów podczas przerw w klasach 1 – 3 (bezpośrednio przy klasie); 

3) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających   
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od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, 

siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się 

sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami  

i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru; 

4) zwracania uwagi, aby uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  

i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki, oraz 

zabezpieczenia miejsca wypadku oraz sporządzenia notatki służbowej ze zdarzenia. 

4. Nauczyciel  nie  może  pod  żadnym  pozorem  zejść  z  dyżuru  bez  ustalenia  

zastępstwa  i poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły lub wicedyrektora; 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział  w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 

zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 

indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni 

się w czasie zajęć. 

7. Nauczyciel ma obowiązek przed dopuszczeniem uczniów do zajęć zaznajomienia ich  

z urządzeniami technicznymi w pracowniach oraz z zasadami i metodami pracy 

zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. 

Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, 

iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy 

nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

9. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w obowiązującej w szkole Procedurze organizowania wycieczek  

szkolnych. 

10. W trakcie prowadzonych zajęć w klasie nauczyciel: 

1) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

2) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy 

skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka 

potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić 

Dyrektora szkoły; 

3) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, aby dbali o czystość, 

ład i porządek podczas trwania lekcji  i po jej zakończeniu. 

11. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 
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3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

§ 81. Wicedyrektor. 

1. Stanowisko wicedyrektora szkoły tworzy Dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego. 

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego, Dyrektor 

szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora. 

3. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia 

więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor szkoły. 

§ 82. 1. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji u wskazanych przez Dyrektora nauczycieli; 

2) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy 

materialnej oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

3) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 

4) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

5) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

6) nadzór nad pracami zespołów przedmiotowych; 

7) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

8) przeprowadzanie szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

9) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po 

wszelkich zamianach organizacyjnych; 

10) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

11) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach; 

12) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

13) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

14) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi za zgodą 

Dyrektora w szkole; 

15) opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego; 

16) kontrolowanie realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego 

przedmiotu; 

17) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 

18) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

19) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania; 

20) rozstrzyganie sporów między członkami społeczności szkolnej; 

21) kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 
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22) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją i służbami porządkowymi  

w    zakresie pomocy uczniom, zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 

23) zastępowanie Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych 

uprawnień. 

2. Wicedyrektorzy, jak wszyscy pracownicy, odpowiadają służbowo przed Dyrektorem, 

Radą Pedagogiczna i organem prowadzącym za realizację swoich zadań. 

§ 83. Specjaliści wspierający działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

szkoły. 

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga, który 

jest rzecznikiem praw ucznia. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

2) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów w ścisłej współpracy z wychowawcami 

klas; 

3) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 

szkolnych; 

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

uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

5) rozpoznawanie sposobu spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających 

szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, 

6) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży; 

7) współpraca z rodzicami; w tym udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych; 

8) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 

9) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole; 

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności; 

11) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, 

psychologiczną i wychowawczą; 

12) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli; 

13) udzielanie pomocy wychowawcom w organizowaniu godzin wychowawczych; 

14) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami mającą zaburzenia 

zachowania, problemy z nadpobudliwością oraz inne zaburzenia zachowania; 

15) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

wychowawczo - profilaktycznego. 

3. Do zadań pedagoga i psychologa w oddziałach przedszkolnych i w szkole w ramach 

udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  uczniów w 

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

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 
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barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziałach przedszkolnych i szkole w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu tego środowiska; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

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

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, 

szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców lub specjalistów w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

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

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo  w  życiu  środowiska  przedszkolnego    i szkolnego; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców lub specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców  

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  ucznia  i  jego  uczestnictwo  w  życiu  

środowiska  przedszkolnego    i szkolnego; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
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właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z   uwzględnieniem   rozpoznanych   mocnych   stron,   predyspozycji,   zainteresowań  

i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi  nauczycielami  w  tworzeniu  i  zapewnieniu  ciągłości  działań  

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

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

psychologiczno- pedagogicznej. 

7. W  przypadku braku doradcy zawodowego w szkole Dyrektor szkoły wyznacza 

nauczyciela, wychowawcę  lub specjalistę realizującego zadania doradcy zawodowego. 

8. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

środowiska przedszkolnego i szkolnego; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych   lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  ucznia  i  jego  uczestnictwo  w  życiu  

środowiska  przedszkolnego    i szkolnego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów. 

9. W klasach integracyjnych równolegle z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej  

i nauczycielem przedmiotu pracuje pedagog wspierający.  

10. Do zadań pedagoga wspierającego należy szczególności: 

1) rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych; 

2) współorganizowanie zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej z uczniami; 

3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielami wiodącymi;  

4) opracowywanie  form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów; 

5) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;  

6) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne (bez udziału 

drugiego nauczyciela) w doborze metod i form pracy z  uczniami niepełnosprawnymi;  

7) organizowanie różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla 

dziecka i jego rodziny; 
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8) wspieranie integracji w klasie pomiędzy dziećmi sprawnymi oraz dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych.  

Rozdział 2 

Pracownicy samorządowi 

§ 84. 1. Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami tj. pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach pomocniczych i obsługi szkoły podlegają regulacjom ustawy o pracownikach 

samorządowych. 

2. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadza się w drodze 

konkursu organizowanego przez Dyrektora szkoły. 

3. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust.1 określają przepisy ustawy 

o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy. 

4. Podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę. Umowa może być zawierana 

na czas określony lub nieokreślony. 

5. Dyrektor Szkoły powierza pracownikowi szczegółowy zakres obowiązków. 

6. Pracownicy szkoły zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi zapewniają: 

sprawne działanie szkoły w zakresie administracyjnym, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w 

ładzie i czystości oraz bezpieczeństwo uczniów. 

7. W szkole zatrudnia się za zgodą organu prowadzącego pracowników na stanowiskach 

urzędniczych i obsługi.  

8. W ramach odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi w szkole zobowiązani są do: 

1) reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

2) zwracania uwagi na osoby postronne wchodzące na teren szkoły, zapytanie ich o cel 

pobytu  a  w  razie  potrzeby   zawiadomienie   o   tym   fakcie   Dyrektora   szkoły  lub 

skierowanie danej osoby do Dyrektora; 

3) niezwłocznego powiadomienie Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów. 

DZIAŁ V 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

Rozdział 1 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

§ 85. 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne. Przygotowanie przedszkolne może odbyć również dziecko 5 - letnie. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy odpowiednio 5 i 6 lat. W związku z tym  

w terminie do 30 kwietnia rodzice dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania 
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przedszkolnego otrzymują pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole 

3. W przypadku dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Wówczas obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci rozpoczyna się 

z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie 

spełnianie obowiązku szkolnego. 

4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać                                    

do oddziałów przedszkolnych nie dłużej, niż do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje 

dyrektor właściwej obwodowo szkoły, na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej i w porozumieniu z rodzicami. 

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu 

przedszkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego; 

2) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły,  

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku; 

3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. 

Rozdział 2 

Obowiązek szkolny 

§ 86. 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

3. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły, jest zwolnione z obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza 

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat, nie później  niż  do  dnia 31 sierpnia.  Odroczenie dotyczy roku 

szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba 

odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
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psychologiczno- pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników 

posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- 

pedagogicznych. 

8. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne. 

9. Obowiązek szkolny może być także na wniosek rodziców spełniany przez dziecko 

poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora szkoły, w obwodzie której 

dziecko mieszka. 

10. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 9 może otrzymać 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na 

podstawie egzaminów klasyfikacyjnych  przeprowadzonych  przez  szkołę,  której  Dyrektor  

zezwolił  na taką formę spełniania obowiązku szkolnego. 

11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w 

obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą 

obwodową. 

§ 87. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 88. Przez niespełnienie  obowiązku  szkolnego  rozumie  się  nieusprawiedliwioną  

nieobecność  w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych. 

Rozdział 3 

Zasady rekrutacji 

§ 89. 1. Przyjmowanie uczniów do szkoły: 

1) nabór uczniów do szkoły przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności 

w ramach rejonizacji; 

2) obwód szkoły ustala Rada Miasta Szczecin; 

3) do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą  

7 lat. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły oraz odroczenie obowiązku szkolnego 

realizowane jest zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe; 

4) na wniosek rodziców składany do Dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do klasy pierwszej 

także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli wykazują 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej lub odbyły roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

2. Nabór do szkoły: 

1) do klasy pierwszej następuje z urzędu dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,   

na podstawie zgłoszenia ich rodziców (prawnych opiekunów); 
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2) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na 

podstawie wniosku rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 

szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami; 

3) w przypadku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej do wniosku dołącza się 

dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych w postępowaniu 

rekrutacyjnym kryteriów (oświadczenia rodzica). 

3. Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są: 

1) wniosek zawierający dane zgodne z obowiązującym prawem oświatowym; 

2) dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych 

szkół chyba, że organ prowadzący dopuści inną możliwość. 

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej określone są w Procedurach 

naboru. 

6. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły poprzez jej 

wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska, 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu 

bądź niezakwalifikowaniu kandydata. 

7.  W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wpływu wniosku. 

8.  Rodzic kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie  

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

10.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

11.  Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 74 im. Stanisława 

Grońskiego w Szczecinie prowadzona jest rekrutacja zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady 

Miasta Szczecin. Uchwała określa zasady rekrutacji i terminy. 

§ 90. 1. Listy oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych tworzy zespół 

nauczycielski wchodzący w skład komisji rekrutacyjnej, biorąc pod uwagę: 

1) wiek dziecka (miesiąc i rok urodzenia); 

2) miejsce zamieszkania uczniów; 

3) równą liczbę uczniów w każdym oddziale; 

4) równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale; 

5) w wyjątkowych sytuacjach na uzasadniony wniosek rodziców można odstąpić od zasady 

tworzenia oddziałów ze względu na wiek dziecka; 

6) na umotywowaną prośbę rodziców dopuszcza się możliwość przeniesienia dziecka  

do równoległego oddziału. 
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§ 91. 1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego 

przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania ucznia, który spełnia 

obowiązek szkolny poza szkołą. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ujętych w planie  nauczania  dla  klasy  programowo  niższej  od  klasy,  do  której  uczeń  

przychodzi,   z wyjątkiem, zajęć technicznych, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego. 

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń 

przychodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane 

zajęcia. 

4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi, naucza się jako obowiązkowego języka 

obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć 

edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczania na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej 

samej szkole, uczeń może: 

1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programów  

do końca roku szkolnego; 

2) kontynuować  we  własnym   zakresie   naukę   języka   obcego,   którego   uczył   się  

w poprzedniej szkole; 

3) uczęszczać do klasy z nauką języka obcego w innej szkole. 

5. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako 

przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin ten 

przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony 

przez Dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy Dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela 

danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora innej szkoły. 

Rozdział 4 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 92.1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie 

ma prawo do: 

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

3) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymogami 

stosowanego w szkole systemu oceniania; 

4) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, zgodnie z zasadami 

WSO; 

5) informacji o przewidywanej ocenie rocznej (śródrocznej) z zajęć edukacyjnych  

i zachowania na 14 dni, a o ocenie niedostatecznej na miesiąc przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej; 
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6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych 

oraz innych, do których został zakwalifikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz pomocy w przygotowaniu  

do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

11) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły; 

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

wyjaśnień i odpowiedzi; 

13) zwracania się do wychowawcy klasy, Dyrektora szkoły i innych nauczycieli w sprawach 

osobistych oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 

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

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych  

w zaufaniu; 

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 

16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

17) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 

18) wglądu w swoje sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe; 

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

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

20) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii 

szkolnych bez konieczności odrabiania prac domowych; 

21) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 

przepisach; 

22) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

na zajęciach komputerowych/ informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły 

wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie 

zwolnienie; 

23) do korzystania z pomieszczeń szkolnych w obecności nauczyciela; 

24) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń i jego rodzice mogą odwołać się w formie 

ustnej lub pisemnej do nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga, Dyrektora szkoły – każda 

z wymienionych osób ma obowiązek rozpatrzyć skargę ucznia i dać mu odpowiedź w ciągu 14 

dni. 

§ 93.1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie 

ma obowiązek: 

1) pogłębiać swoją wiedzę poprzez systematyczną naukę; 

2) przestrzegać postanowień zawartych w statucie; 

3) godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią; 
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4) systematycznie  przygotowywać  się   do   zajęć   szkolnych,   aktywnie   uczestniczyć   

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach oraz w życiu szkoły; 

5)  podporządkować się zaleceniom Dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz 

ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

6) nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć; 

7) właściwie zachowywać się przed zajęciami i po nich, nie zakłócając ciszy w czasie 

trwania lekcji; 

8) przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych 

pracowników szkoły i osób dorosłych; 

9) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności; 

10) dbać o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią; 

11) szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi; 

12) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich kolegów; 

13) dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, stosowną i nieekstrawagancką fryzurę oraz 

ubierać się do szkoły w odpowiedni strój (mundurek szkolny, strój galowy, sportowy, 

turystyczny – w zależności od organizacji zajęć w danym dniu);  

14) regularnie i punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia; 

15) dostarczać pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych podpisane 

przez rodziców w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły; 

16) uzupełniać zaległości w nauce powstałe na skutek nieobecności; 

17) uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, w których udział 

traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

18) dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

19) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

20) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się utrzymywać czystość  

i porządek na terenie szkoły (obowiązek zmiany obuwia); 

21) przestrzegać regulaminów oraz instrukcji obsługi urządzeń znajdujących się 

w  pracowniach oraz instrukcji obsługi podczas korzystania ze sprzętów i pomieszczeń 

szkolnych. 

2. W ostatnim tygodniu nauki uczeń klasy VIII i trzecich klas oddziałów gimnazjalnych 

ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem tego rozliczenia jest wypełniona karta 

obiegowa, którą oddaje wychowawcy. 

§ 94.1. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu; 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych, napoje tylko za zgodą nauczyciela; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków z wyjątkiem osób 

upoważnionych do tego przez Dyrektora szkoły w czasie imprez szkolnych; 

7) używać w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;  
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w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;  

8) zapraszać  obcych osób do szkoły;  

9) robić makijażu, farbować włosów, malować paznokci, nosić dużych kolczyków i tzw. 

tuneli, stosować piercingu. 

§ 95. Wychowankowie oddziału przedszkolnego. 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji 

Praw Dziecka,  a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4) poszanowania jego godności osobistej; 

5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju; 

6) poszanowania własności; 

7) opieki i ochrony; 

8) aktywnej, partnerskiej rozmowy na każdy temat z dziećmi i dorosłymi; 

9) akceptacji jego osoby; 

10) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 

11) wypoczynku, jeśli jest zmęczone. 

2. Obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym: 

1) szanuje swojego kolegę oraz wytwory jego pracy;  

2) słucha i reaguje na polecenia nauczyciela;  

3) przestrzega ustalonych zasad w grupie;  

4) okazuje szacunek nauczycielowi oraz innym pracownikom szkoły;  

5) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi;  

6) troszczy się o zabawki, dba o estetyczny wygląd sali;  

7) stara się o utrzymanie czystości i porządku na terenie przedszkola;  

8) nie oddala się od grupy bez zgody nauczycielki w budynku i w ogrodzie;  

9) zgłasza nauczycielce złe samopoczucie, zranienia, skaleczenia, potrzeby fizjologiczne. 

§ 96. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny  

na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie 

czy kradzież sprzętu. 

2. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych elektronicznych urządzeń 

mobilnych na terenie szkoły (co oznacza, że powyższe urządzenia powinny być wyciszone 

oraz umieszczone w plecaku). 

3. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest użycie telefonu i innych elektronicznych 

urządzeń mobilnych wyłącznie za zgodą nauczyciela. 

4. Zabrania się na terenie całej szkoły korzystania oraz używania telefonów 
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komórkowych i innego sprzętu multimedialnego do wykonywania zdjęć oraz rejestrowania  

i nagrywania.  

5. Wyjątki od zakazu wymienionego w ust. 4 stanowią: 

1) rejestrowanie obrazu i dźwięku podczas imprez szkolnych przez osoby upoważnione 

przez Dyrektora; 

2) korzystanie z w.w. sprzętu na terenie szkoły dla potrzeb procesu edukacyjnego; 

obowiązuje zgoda Dyrektora szkoły otrzymana na podstawie pisemnej prośby 

nauczyciela. 

6. Szczegółowe zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych znajdują się w Procedurze korzystania telefonów komórkowych i innego 

sprzętu multimedialnego. 

§ 97. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 

szkolnych. 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową. 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie ich 

trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

3. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy  

na podstawie pisemnego lub ustnego/telefonicznego oświadczenia rodziców (prawnych 

opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności. 

4. Usprawiedliwienia nieobecności wraz z podaniem przyczyny rodzic zobowiązany jest 

dostarczyć wychowawcy w formie pisemnej. 

5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej 

nieobecności w szkole w ciągu 7 dni od pierwszego dnia obecności w szkole po okresie 

obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych. 

6. W przypadku, gdy nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia przekracza 50% zajęć, 

wychowawca jest obowiązany poinformować Dyrektora szkoły o nierealizowaniu przez niego 

obowiązku szkolonego. 

7. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową 

sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy  

(na podstawie pisemnego wniosku rodziców). 

8. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach 

nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, 

uczeń przynosi wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym 

dniu po powrocie do szkoły. W przypadku nieobecności wychowawcy, ucznia może zwolnić 

Dyrektor lub inny nauczyciel.  

9.  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

10. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie 

nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku 

nauki/obowiązku szkolnego. 
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11. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły  

i pedagogowi informacje związane z frekwencją uczniów. 

 

Rozdział 5 

Nagrody i kary 

§ 98. 1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych, oraz zawodach; 

3) pracę na rzecz szkoły i środowiska; 

4) działalność charytatywną; 

5) dzielność i odwagę; 

6) wzorową frekwencję. 

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy w obecności klasy; 

2) pochwała Dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej; 

3) nagrody książkowe; 

4) dyplomy; 

5) umieszczenie w gablocie szkolnej zdjęcia ucznia, który w semestrze roku szkolnego 

uzyskał  średnią ocen co najmniej 4,75 i  bardzo dobre lub  wzorowe zachowanie; 

6) listy pochwalne dla rodziców; 

7) wpis do „Złotej Księgi” oraz tytuł „PRIMUS INTER PARES” dla absolwentów szkoły, 

którzy w klasach IV - VIII w klasyfikacji rocznej uzyskiwali oceny bardzo dobre 

i celujące z przedmiotów edukacyjnych, średnią ocen 5,55 i wyżej oraz wzorowe oceny z 

zachowania; 

8) nagroda „Kulturka”- za wyróżniającą postawę moralną i wysoką kulturę osobistą; 

nagrodę przyznaje Dyrektor szkoły po konsultacji z Radą Pedagogiczną wyłącznie 

jednemu uczniowi w ostatnim roku nauki; 

9) inne (np. wycieczka, nagroda rzeczowa). 

3. W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ prowadzący może złożyć 

uzasadniony pisemny wniosek do: 

1) Dyrektora szkoły; 

2) organu prowadzącego szkołę w przypadku nagrody przyznanej przez Dyrektora szkoły. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust.3 rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni 

Dyrektor Szkoły lub organ prowadzący szkołę.  

4. Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek  

i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, 

uzasadniając go poczynionymi ustaleniami. 

§ 99. 1. W przypadku niestosowania się do obowiązujących zasad uczeń może otrzymać 

karę za:  

1) nieprzestrzeganie zapisów statutu; 
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2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających; 

3) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia; 

4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły. 

2. Uczeń może ponieść konsekwencje w postaci: 

1) ustnego upomnienia wychowawcy klasy; 

2) nagany wychowawcy z wpisem do dziennika elektronicznego i powiadomieniem 

rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; uczeń ukarany naganą nie może uczestniczyć 

we wskazanej przez wychowawcę imprezie rozrywkowej organizowanej przez szkołę po 

lekcjach; 

3) ustnego upomnieniem Dyrektora szkoły; 

4) nagany Dyrektora szkoły – uczeń ukarany naganą nie może przez 3 miesiące brać udziału 

w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły udziela 

nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie  Dyrektora szkoły 

wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 

5) zawieszenia ucznia w reprezentowaniu przez niego szkoły (np. w zawodach sportowych, 

konkursach);   

6) przeniesienia do równoległej klasy, wg zasad ujętych w § 68. 

3. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, 

rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, 

dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po 

popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

4. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

5. Istnieje możliwość wykonania pracy na rzecz szkoły jako rekompensaty  

za niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią. 

6. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą 

uczniów. 

7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca ucznia. 

8. W przypadku udzielenia kary, nagany lub przeniesienia do równoległej klasy uczeń 

lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają  prawo odwołać się w terminie 7 dni od 

nałożenia kary do Dyrektora  szkoły,  który zobowiązany jest ponownie rozpatrzyć sprawę 

 i udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni. Na wniosek zainteresowanego w rozpatrywaniu 

odwołania mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 

9. Do czasu rozpatrzenia wniosku o przeniesienie do równoległej klasy, uczeń pozostaje 

w dotychczasowej klasie. 

10. Od decyzji podjętej przez Dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.  

11. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

12. Postanowienia powyższych ustępów niniejszego paragrafu nie naruszają 

obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa do odwołania na gruncie przepisów 

postępowania administracyjnego.  

§ 100. Zasady karnego przeniesienia do innej szkoły. 
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1. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury karnego 

przeniesienia ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy wyczerpano kary przewidziane  

w § 99.  

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej 

szkoły:  

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia 

dla innych uczniów lub pracowników szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

3) świadome fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 

naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;  

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

5) kradzież;  

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

8) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;  

9) wielokrotne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

środków dyscyplinujących;  

10) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;  

11) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

12) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.  

3. Dyrektor szkoły przedstawia decyzję Rady Pedagogicznej Samorządowi 

Uczniowskiemu oraz zasięga jego opinii w sprawie.  

4. Dyrektor szkoły występuje do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem 

o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

5. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Zachodniopomorski 

Kurator Oświaty. 

DZIAŁ VI 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

Rozdział 1 

Ogólne zasady oceniania 

§ 101. 1. Szkoła określa zasady systemu oceniania i klasyfikowania według aktualnie 

obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia MEN. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

3) projekt edukacyjny (w klasach gimnazjalnych). 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  
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do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

5. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad. 

6. Ocenianie osiągnięć i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1)  sprawdzenie wiadomości, umiejętności i osiągnięć edukacyjnych ucznia; 

2) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

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

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach; 

6) rozpoznanie stopnia respektowania przez uczniów zasad obowiązujących w szkole, norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie; 

7) ujednolicenie kryteriów oceniania; 

8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) sformułowanie przez nauczycieli jasno określonych i jawnych wymagań na oceny 

z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań 

wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące według przyjętej skali ocen; 

4) ustalenie oceny śródrocznej i rocznej z uwzględnieniem wagi poszczególnych ocen 

cząstkowych otrzymywanych przez ucznia w ciągu semestru; 

5) ustalenie warunków uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych 

ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

6) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i zachowania; 

7) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych; 

8) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu ucznia oraz jego szczególnych uzdolnieniach.  

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

§ 102. Jawność ocen i kryteriów oceniania. 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują Przedmiotowy System 

Oceniania (PSO), które nie może być sprzeczne z przepisami Wewnątrzszkolnego Systemu 
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Oceniania, a ma na celu uszczegółowienie kryteriów ocen oraz innych zasad pracy na lekcji z 

uwzględnieniem specyfiki przedmiotu. 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego (wrzesień) informują uczniów i rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

edukacyjnych. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

3a. W wyjątkowych sytuacjach, np. podczas zawieszenia zajęć szkolnych lub przejścia na 

zdalne nauczanie, o zmianach w zasadach oceniania rodzice informowani są drogą 

elektroniczną. 

4. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. 

5. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 

podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu 

ucznia o jej skali. 

6. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego. Podczas zdalnego 

nauczania uczeń może otrzymać scan jego pisemnej pracy klasowej w sytuacji, kiedy 

poinformuje o tym nauczyciela na czacie w aplikacji Microsoft Teams 365.  

7. Nauczyciel uzasadnia ustnie lub pisemnie ustaloną ocenę szkolną, wskazując dobrze 

opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do 

poprawy. 

7a. Nauczyciel jest zobowiązany wpisywać do dziennika oceny z zajęć edukacyjnych  

w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia. 

 

8. Rodzice mają możliwość wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace swoich 

dzieci: 

1) na zebraniach z rodzicami i w czasie wyznaczonych dyżurów nauczycieli; 

2) podczas konsultacji dla rodziców i uczniów. 

8. Rodzice mają prawo do wglądu do wszystkich sprawdzonych i ocenionych bieżących 

pisemnych prac swoich dzieci. 

1) Sprawdzone i ocenione kartkówki, po oddaniu i omówieniu są bezzwrotnie 

przekazywane uczniowi; 

2) Sprawdzone, ocenione i omówione z uczniem prace klasowe uczeń ma prawo zabrać do 

domu, po wcześniejszym wpisaniu się na sporządzoną przez nauczyciela listę. Uczeń ma 

obowiązek oddania pracy nauczycielowi na pierwszej kolejnej lekcji z danego 
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przedmiotu. Podczas zdalnego nauczania rodzic może otrzymać scan  pisemnej pracy 

klasowej dziecka w sytuacji, kiedy poinformuje o tym nauczyciela przez konto dziecka 

na czacie w aplikacji Microsoft Teams 365 lub dziennik elektroniczny Librus Synergia. 

9. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce oraz zachowaniu nauczyciel 

przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom/prawnym opiekunom na bieżąco poprzez 

dziennik elektroniczny oraz na cyklicznie organizowanych zebraniach i konsultacjach z 

rodzicami (także w formie online). i cotygodniowych konsultacjach nauczycieli dla rodziców 

i uczniów. 

10. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

§ 103. Zasady oceniania zajęć edukacyjnych w klasach IV - VIII i klasach 

gimnazjalnych. 

1. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry. 

2. W klasach IV – VIII oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się  

w stopniach według następującej skali: 

 celujący                   6 

 bardzo dobry   5 

 dobry                   4 

 dostateczny    3 

 dopuszczający          2 

 niedostateczny          1 

3. W ocenach bieżących dopuszcza się uzupełnianie powyższej skali jednym plusem bądź 

minusem, z wyjątkiem oceny celującej. 

4. Za aktywność, pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę lub plus (+). Za trzeci  

z kolei plus nauczyciel wstawia ocenę bardzo dobrą. celującą. 

5. Sposoby badania osiągnięć edukacyjnych ucznia to: testy, prace klasowe, kartkówki, 

zadania domowe, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, zadania dodatkowe, osiągnięcia 

uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach. 

6. Podstawą do ustalenia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona.  

7. Średnia ważona uwzględnia wagę (rangę) poszczególnych ocen cząstkowych 

otrzymanych przez ucznia w ciągu semestru. Ocena śródroczna i roczna uwzględnia wagę 

(rangę) poszczególnych ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w ciągu całego roku 

szkolnego. 

8. Ocenom za poszczególne formy aktywności ucznia przypisuje się następującą wagę 

(nie dotyczy przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego. 

FORMY AKTYWNOŚCI WAGA 

prace klasowe, sukcesy w konkursach kuratoryjnych i ogólnopolskich 

(finalista, laureat), sukcesy w zawodach sportowych projekty 

ogólnoszkolne 

4 



 

 

STATUT SZKOŁY 
Szkoła  Podstawowa Nr 74 

im. St. Grońskiego  

w  Szczecinie 

 

str.103  

kartkówki, odpowiedź z trzech ostatnich lekcji, dyktanda, znajomość 

lektury, ocena za zeszyt, recytacja, język obcy - mówienie, rozumienie 

tekstu czytanego i słuchanego, projekty przedmiotowe  

3 

aktywność, praca na lekcji, nieprzygotowanie do lekcji, ocena za zeszyt, 

praca w grupie, czytanie głośne,  diagnoza końcowa, konkursy szkolne (I-

III miejsce) 

2 

 zadania domowe, dodatkowe prace,  wykonanie pomocy naukowych,  

referaty 
1 

 

8a. Wagi dla przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego: 

 

FORMY AKTYWNOŚCI 

 

WAGA 

udział w zawodach i konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich; 4 

udział w zawodach międzyszkolnych, konkursach międzyszkolnych; 3 

wysiłek wkładany w wykonanie zadań ruchowych/prac artystycznych, udział w 

sekcjach sportowych, nieprzygotowanie do zajęć;   
2 

postęp sprawności, umiejętności, wiadomości, edukacja zdrowotna, praca 

dodatkowa na rzecz kultury fizycznej (w szkole). 
1 

 

9. Szczegółowe opisy innych form aktywności ucznia charakterystyczne dla 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i przyznane im wagi znajdują się w Przedmiotowym 

Systemie Oceniania każdego przedmiotu. 

10. Wymagania na poszczególne oceny oraz szczegółowe kryteria oceniania wiedzy  

i umiejętności znajdują się w Przedmiotowym Systemie Oceniania każdego przedmiotu. 

11. Średniej ważonej przyporządkowuje się oceny śródroczne i roczne wg następującej 

skali: 

ŚREDNIA OCENA 

0 -1,59                                  - niedostateczny 

1,60 – 2,59                            - dopuszczający 

2,60 – 3,59 - dostateczny 

3,60 – 4,49 - dobry 

4,50 – 5,24 - bardzo dobry 

5,25 i wyżej - celujący 

12. Uczeń powinien być oceniany systematycznie, przynajmniej czterema ocenami  

na semestr z każdego przedmiotu. Oceny te powinny być wystawione na miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną. 

13. Częstotliwość i różnorodność oceniania zależna jest od specyfiki danego przedmiotu. 

14. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych 

umiejętności na zasadach określonych w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 
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15. Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze bez konsekwencji otrzymania oceny 

niedostatecznej zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Za nieprzygotowanie do lekcji 

wymienione w pkt. 15 przyjmuje się taką sytuację,  

w której uczeń nie może aktywnie uczestniczyć w lekcji lub nie może zaprezentować 

zleconego mu na poprzedniej lekcji przez nauczyciela zadania (nieprzygotowanie do 

odpowiedzi, brak zadania domowego, brak książki, zeszytu przedmiotowego, zeszytu 

ćwiczeń, brak przyborów potrzebnych do zajęć lub stroju sportowego). Trzecie i każde 

kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Szczegółowe zasady 

oceniania ucznia charakterystyczne dla poszczególnych zajęć edukacyjnych znajdują się w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania każdego przedmiotu. 

16. Przepisy w ust. 15 dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy uczeń zgłasza nieprzygotowanie 

na początku lekcji. W przypadku, gdy uczeń jest nieprzygotowany, a nie zgłosi tego, 

nauczyciel ma prawo wstawić ocenę niedostateczną. 

17. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do pracy klasowej i do zapowiedzianej 

kartkówki, z wyłączeniem sytuacji, kiedy zgłosi nieprzygotowanie do lekcji pierwszego dnia 

bezpośrednio po dłuższej nieobecności (cały tydzień i więcej). Dotyczy to również 

przypadków losowych, udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem 

rodziców (prawnych opiekunów).  

18. (połączono z p. 17.) 

19. Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych na skutek przygotowań  

do konkursów, olimpiad (szczebel wojewódzki) - maksymalnie 5 dni. 

20. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym lub ze wzglądu na niepełnosprawności sprzężone są ocenami opisowymi. W ich 

przypadku klasyfikacji rocznej i śródrocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla 

danego ucznia. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych – śródroczną i roczną – ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w oddziale. 

21.  Uczeń  uczestniczący w zajęciach z religii lub etyki otrzymuje ocenę roczną 

wliczaną do średniej ocen. 

22. Uczeń uczestniczący w zajęciach z religii i etyki otrzymuje ocenę roczną z obu 

przedmiotów. Do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane z obu zajęć.  

23. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

24. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

25. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły i realizacji zdalnego nauczania 

dostosowuje się sposoby badania osiągnięć edukacyjnych uczniów według zasad zawartych w 

Procedurze kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie. 
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§ 104. Pisemne prace kontrolne. 

1. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzać i oceniać prace pisemne (testy, prace 

klasowe, kartkówki, opracowania, prace domowe). 

2. Wszystkie prace klasowe zapowiadane są z jednotygodniowym wyprzedzeniem  

i zapisywane w dzienniku elektronicznym, przy czym: 

1) w tygodniu mogą być najwyżej dwie prace klasowe w kl. IV-VI i trzy w kl. VII - VIII,  

i klasach gimnazjalnych, jednak nie więcej niż jedna dziennie, 

2) przedmiotem pracy klasowej jest zapowiedziany i utrwalony z uczniami na lekcji 

powtórzeniowej zakres materiału, 

3) za wypowiedzi na lekcji powtórzeniowej nie stawia się ocen negatywnych; 

4) w zależności od specyfiki przedmiotu nauczyciel podaje zagadnienia, których znajomość 

będzie wymagana na pracach klasowych. 

3. Sprawdzone prace klasowe muszą być zwrócone uczniom w ciągu dwóch tygodni,  

a dwugodzinne z języka polskiego - w ciągu trzech tygodni, z wyłączeniem sytuacji,kiedy 

nauczyciel jest nieobecny w szkole i nie ma możliwości zwrócenia uczniom sprawdzonych 

prac pisemnych. W przypadku, gdy nauczyciel nie zwróci prac w wymaganym terminie, nie 

może zrobić kolejnej pracy klasowej. 

4. Uczeń, który nie napisał pracy klasowej w wyznaczonym przez nauczyciela terminie 

 z powodu:  

1) nieusprawiedliwionej nieobecności – otrzymuje ocenę niedostateczną; 

2) usprawiedliwionej nieobecności - ma obowiązek napisać ją po powrocie do szkoły  

w terminie 2 tygodni. Uczeń, który nie zgłosił się w ustalonym terminie i jego obecność 

jest nieusprawiedliwiona otrzymuje ocenę niedostateczną. Natomiast w przypadku 

ponownej usprawiedliwionej nieobecności ucznia nauczyciel wyznacza kolejny termin po 

jego powrocie do szkoły. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia  

z zaliczania zaległej pracy klasowej. 

6. Dopuszcza się możliwość poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej 

i dobrej wyłącznie w przypadku prac klasowych, z wyjątkiem prac klasowych stylistycznych, 

w ciągu dwóch tygodni od chwili oddania pracy lub innym wyznaczonym przez nauczyciela 

terminie. Do poprawy pisemnej pracy klasowej uczeń może przystąpić tylko raz. Do średniej 

wliczane są obie oceny wagi 4: ocena poprawiana oraz wynik poprawy. 

7. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:  

100% + zadanie dodatkowe, wykraczające poza zakres materiału – celujący 

100% 99% - 90% - bardzo dobry   

89% - 70% - dobry 

69% - 50% - dostateczny 

49% - 30% - dopuszczający 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

8. W tygodniu mogą być najwyżej trzy kartkówki zapowiedziane lub niezapowiedziane  

w kl. IV-VI i cztery w kl. VII-VIII, nie więcej niż dwie dziennie.  
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9. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia  

do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 

wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  

§ 105. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w klasach I - III. 

1. W klasach I – III obowiązuje ocena opisowa, zawierająca: 

1) wstępną ocenę rozwoju ucznia i jego możliwości, która: 

a) dokonywana jest w klasie I na początku września, 

b) dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, 

społeczno-emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo - 

motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej,  

c) jest podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego 

każdemu dziecku maksymalny rozwój; 

2) ocenę bieżącą, która: 

a) odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, 

b) polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach, 

c) jest słowną lub pisemną oceną motywującą do aktywności i wysiłku, wyraźnie 

wskazującą osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić, 

d) jest oceną bez porównywania z osiągnięciami innych uczniów, ma charakter 

rozwijający dziecko, kształtujący, stymulujący jego rozwój; 

3) ocenę podsumowującą:  

a) śródroczną, redagowaną pisemnie na koniec I semestru szkolnego oraz informującą  

o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawierającą wskazania, nad czym uczeń 

powinien intensywniej popracować w następnym semestrze, 

b) roczną, wyrażoną na piśmie na koniec roku szkolnego, w sposób syntetyczny 

informującą o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji w zakresie: osiągnięć 

edukacyjnych, zachowania, osiągnięć szczególnych; ocena ta nie zawiera już żadnych 

wskazań, zaleceń. 

2. W klasach III ocenianie bieżące przyjmuje formę oceniania cyfrowego w skali od  

1 do 6. Ocena śródroczna oraz ocena roczna w klasie III jest oceną opisową.  

§ 106. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć. 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
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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, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywanych 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. 

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

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego 

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego. 

9. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie  

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  
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10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki 

nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 107. Zasady oceniania zachowania. 

1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego semestru nauki. 

2. Podstawowym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez 

ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie oceny zachowania. 

3. Ustala się następujące podziały punktowe dla poszczególnych ocen z zachowania: 

wzorowe           250 pkt. i więcej 

bardzo dobre           od 200 do 249             

dobre                      od 150 do 199              

poprawne          od 100 do 149              

nieodpowiednie         od 50 do 99 

naganne           poniżej 50 pkt. 

4. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 pkt. 

5. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w rozdziale 

„Zachowania pozytywne”. 

6. Uczeń traci punkty, o ile prezentuje zachowania określone w rozdziale „Zachowania 

negatywne”. 

7. Uczeń, który otrzymał w ciągu semestru 50 i więcej punktów ujemnych, nie może 

uzyskać na koniec semestru oceny wzorowej  z zachowania, a w przypadku otrzymania 

nagany dyrektora wychowawca nie może skorzystać z prawa do podniesienia oceny, o którym 

mowa w §107 pkt9.  

8. Uczeń, który otrzymał w ciągu semestru 75 i więcej punktów ujemnych, nie może 

uzyskać na koniec semestru oceny bardzo dobrej i wzorowej z zachowania. 

8a.Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego jest średnią sumy punktów uzyskanych 

w pierwszym i drugim semestrze.  

9. W szczególnych sytuacjach zarówno pozytywnego, jak i negatywnego przekroczenia 

norm i reguł zachowania, nauczyciel wychowawca za zgodą Rady Pedagogicznej może 

podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania bez względu na ilość uzyskanych punktów. 

10. Uczeń kończy semestr z naganną oceną zachowania, jeżeli popełni jeden  

z następujących czynów: wymuszanie, wyłudzenie pieniędzy, kradzież, picie alkoholu, 

posiadanie lub zażywanie narkotyków i dopalaczy, stworzenie bardzo poważnego zagrożenia 

dla siebie lub innych uczniów. 

11. Uwagi: 
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1) Wychowawca klasy może przyznać uczniowi dodatkowe punkty za zachowania nieobjęte 

regulaminem w ilości od 1 do 10, zarówno w zachowaniach pozytywnych, jak  

i negatywnych; 

2) Ocenę zachowania ustala wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami uczącymi 

w klasie i analizie karty samooceny ucznia. 

3) W przypadku dzieci niepełnosprawnych dopuszcza się zastosowanie 

zindywidualizowanego karnetu oceny zachowania przygotowanego przez pedagoga 

specjalnego opiekującego się dzieckiem; 

4) W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły i realizacji zdalnego nauczania obowiązują 

dodatkowe zasady oceniania zachowania ucznia, które w karcie punktów ucznia zostały 

zaznaczone kursywą. 

12. Karta punktów ucznia: 

 

WZÓR 

KARTA PUNKTÓW UCZNIA 

Lp. ZACHOWANIA POZYTYWNE 
Punkty 

max ucznia 

1 Rozwój własnych zainteresowań, zdolności i talentów w szkole  

i poza nią, w tym udział w konkursach (raz w semestrze) 
10  

2. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych (każdorazowo)  5  

3. Kultura osobista   

  regulaminowy i w każdy dzień, schludny wygląd, noszenie 

mundurka szkolnego (raz w semestrze) 
10  

 stosowanie form grzecznościowych względem siebie 

i pracowników szkoły (raz w semestrze), a podczas zajęć on-line 

udział jawny (włączona kamerka komputerowa) i czynny (aktywność 

w rozmowach, dyskusjach, pogadankach) (raz w tygodniu) 

10 

 

5+5 
 

 kulturalny i życzliwy stosunek do wszystkich kolegów - (raz w 

semestrze) 
10  

4. Właściwe zachowanie na terenie szkoły (zachowanie w czasie przerwy, 

przed i po lekcjach w szatni, stołówce) (raz w semestrze), a w sytuacji 

problemów na lekcji on-line (np. słaby internet, zerwane połączenie) i po 

ich zgłaszaniu nauczycielowi przedmiotu - uzupełnianie braków w 

określonym terminie (każdorazowo) 

10 

 

2 

 

 

5. Właściwe zachowanie na lekcji, w ramach poprawy zachowania - (raz na  

2 tyg.) 
1-5  

6. Przykładne pełnienie obowiązków dyżurnego klasowego (raz w semestrze) 5  

7. Terminowe dostarczanie usprawiedliwień (raz w semestrze) 5  

8. Systematyczna pomoc kolegom w nauce (raz w semestrze), a podczas 

zdalnego nauczania – pomoc w obsłudze technicznej komputera przy 

przesyłaniu prac, łączeniu się podczas zajęć on-line (każdorazowo) 

0-10  

5  

9. Współudział w organizowaniu akcji charytatywnych (każdorazowo) 0-10  

10. Punktualność (raz w semestrze), a podczas zajęć on-line włącznie się oraz 

wyłączanie w lekcje on-lina w odpowiednim czasie zgodnie z planem 

lekcji(raz w tygodniu)  

10 

 

5 

 

11. Pełnienie funkcji w szkole podczas nauczania stacjonarnego i zajęć 0-15  
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zdalnego nauczania (samorząd szkolny, poczet sztandarowy, mediatorzy) 

(raz w semestrze) 

12. Praca na rzecz szkoły, np.: prace porządkowe, ustawianie krzeseł, 

dekorowanie szkoły, praca w bibliotece – poza zajęciami - (każdorazowo) 
5  

13. Praca na rzecz klasy (każdorazowo) 0-15  

14. Pełnienie funkcji w klasie podczas nauczania stacjonarnego i zajęć 

zdalnego nauczania (raz w semestrze) 
0-10  

15. Dobrowolny udział w rajdach jako reprezentant szkoły oraz konkursach i 

zawodach odbywających się w dni wolne od nauki (każdorazowo) 
5  

16. Pomaganie uczniom niepełnosprawnym podczas nauczania stacjonarnego 

na terenie szkoły i zajęć zdalnego nauczania (każdorazowo) 
0-15  

17. Praca na rzecz społeczności szkolnej (każdorazowo) 5-15  

18. Systematyczny i aktywny udział podczas nauczania stacjonarnego i zajęć 

zdalnego nauczania w szkolnych kołach zainteresowań - (udział w każdym 

kole), w tym udział w zajęciach specjalistycznych: dydaktyczno -

wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, innych; (raz w semestrze) 

10  

19. Regularne (w każdy dzień) przynoszenie zeszytu do korespondencji (raz  

w semestrze) 
10  

19a. Regularne (w każdy dzień) przynoszenie karty magnetycznej (raz  

w semestrze) 
10  

20. Pochwała wychowawcy w obecności uczniów z wpisem do zeszytu 

korespondencji i dziennika wychowawczego, a podczas zdalnego 

nauczania – na podstawie nominacji uczniów - zgłoszenie do wychowawcy 

kolegi/koleżanki, która pomaga innym w pokonywaniu trudności 

edukacyjnych i technicznych podczas zdalnego nauczania. 

30  

21. Pochwała Dyrektora szkoły w obecności uczniów z wpisem do zeszytu 

korespondencji i dziennika wychowawczego, a podczas zdalnego 

nauczania - na podstawie nominacji wychowawcy klasy lub nauczyciela 

przedmiotu – między innymi zgłoszenie ucznia, który spełnia wszystkie 

pozytywne zachowania wskazane w Karcie zachowań i przejawia postawę 

altruistyczną wobec innych – aktywnie wspiera rówieśników podczas 

zdalnego nauczania. 

50  

 

Lp. ZACHOWANIA NEGATYWNE 
Punkty 

max ucznia 

1. Powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć 

(każdorazowo) 
 5   

2. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli, także podczas zajęć on-line i 

innych pracowników szkoły (arogancja, bezczelność itp.)   

(każdorazowo) 

10  

3. Niewłaściwe zachowanie się na terenie szkoły, w tym zaśmiecanie 

otoczenia (w czasie przerw, w stołówce szkolnej, w szatni, przed i 

po lekcjach (każdorazowo) 

1-5  

4. Nieodpowiednie zachowanie poza terenem szkoły, np. zaczepki 

słowne, obrażanie dorosłych (każdorazowo)                
5-10  

5. Niewłaściwe zachowanie na koncertach, apelach, imprezach 

(każdorazowo) 
5 - 10  

6. Lekceważenie obowiązków uczniowskich, np.: dyżurów klasowych 5-10  



 

 

STATUT SZKOŁY 
Szkoła  Podstawowa Nr 74 

im. St. Grońskiego  

w  Szczecinie 

 

str.111  

(raz w semestrze) 

7. Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych 

(każdorazowo) 
5  

8. Niestosowny wygląd i strój (farbowane włosy, makijaż, 

pomalowane paznokcie, nieodpowiednie kolczyki) (każdorazowo)   
5  

9. Brak obuwia zmiennego (każdorazowo) 2  

10. Umyślne niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku 

(każdorazowo) 
5-20  

11. Niszczenie rzeczy należących do innych osób (każdorazowo) 5-20  

12. Kłamstwo, oszustwo - (każdorazowo) 10  

14. Przejawy agresji fizycznej lub psychicznej np.: udział w bójce, 

nękanie, cyberprzemoc  
5-30  

15. Wulgarne słownictwo, także podczas zajęć on-line, w e-mailach do 

nauczycieli (każdorazowo)   
5 -10    

16. Zaczepianie słowne, obrażanie, przezywanie kolegów i ich 

rodziców (każdorazowo)   
5 - 15  

17. Spóźnienie nieusprawiedliwione na zajęcia, także podczas zajęć  

on-line (każdorazowo) 
2  

18. Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia: 

-  od 1 do 5 godzin włącznie (jednorazowo na semestr) 

-  od 6 do 15 godzin włącznie (jednorazowo na semestr) 

- od 16 do 40 godzin (jednorazowo na semestr) 

- powyżej 41-99 godzin (jednorazowo na każdy semestr) 

- powyżej 100 godzin (jednorazowo na każdy semestr) 

10 

30 

50 

70 

100 

 

19. Samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć 

szkolnych (każdorazowo) 
5  

20. Korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów, smartwatchów, 

MP3 i itp. (każdorazowo) 

Niewłaściwe korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów, 

komputerów, smartwatchów, MP3 i itp. podczas zajęć on-line – 

zakłócanie zajęć uczniom, wyłączanie mikrofonów i eliminowanie  

z zajęć innych uczniów, robienie zdjęć, nagrywanie zajęć 

(każdorazowo) 

10  

21. Nieregulaminowy strój (każdorazowo) 2  

22. Brak zeszytu korespondencji na lekcji (każdorazowo) 2  

 Brak karty magnetycznej (każdorazowo) 2  

23. Upomnienie wychowawcy w obecności uczniów lub pedagoga z 

wpisem do zeszytu korespondencji i do dziennika wychowawczego  
20  

24. Nagana wychowawcy w obecności uczniów lub pedagoga z wpisem 

do zeszytu korespondencji i do dziennika wychowawczego,  

a podczas zdalnego nauczania – upowszechnienie haseł i loginów 

do klasy osobom trzecim, nieuzasadniony udział w zajęciach nie 

swojej klasy, udostępnianie zdjęć, filmów z lekcji on-line 

30  

25. Upomnienie Dyrektora szkoły w obecności uczniów lub pedagoga z 

wpisem do zeszytu korespondencji i dziennika wychowawczego 
40  

26. Nagana Dyrektora szkoły w obecności uczniów lub pedagoga  

z wpisem do zeszytu korespondencji i dziennika lekcyjnego,  

a podczas zdalnego nauczania nominacja ucznia przez wychowawcę 

50  
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klasy lub nauczyciela przedmiotu 

27. Palenie papierosów, w tym e-papierosów, jak i stosowanie 

wszelkich używek zawierających nikotynę (każdorazowo)  
20  

28. Brak rozliczenia się z biblioteką w wyznaczonym terminie (na 

koniec roku) 
15  

 

 

§ 108. Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach IV - VIII i w klasach gimnazjalnych 

polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów zgodnie  

z zasadami oceny ważonej opisanymi w § 103 statutu oraz oceny zachowania według skali 

podanej w § 107 Statutu. 

1a. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły i realizacji zdalnego nauczania 

nauczyciel bierze pod uwagę aktywność ucznia w pracy na odległość, jego starania i zdalne 

wywiązywanie się z obowiązków. 

2. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest na koniec I semestru, a roczna - 

podsumowująca dany rok szkolny - na koniec II semestru. 

3. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć zajęć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej 

(opisowej) oraz oceny opisowej zachowania.  

4. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia I-III na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

(opiekunów prawnych). 

5. Na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub 

na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w trakcie 

roku szkolnego. 

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w opracowanym dla niego indywidualnym programie edukacyjno - 

terapeutycznym. 

7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, ocenę 

klasyfikacyjną (śródroczną, roczną) wystawia wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel 

przedmiotu tych samych zajęć edukacyjnych, w przypadku braku takiego nauczyciela, 

nauczyciel zajęć pokrewnych w porozumieniu z wychowawcą.  

9. W przypadku nieobecności wychowawcy, ocenę zachowania wystawia wicedyrektor 

szkoły w porozumieniu z nauczycielami uczącymi i wychowawcą zastępczym. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 
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odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

11. O przewidywanych ocenach niedostatecznych nauczyciel informuje pisemnie ucznia 

i jego rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

11a. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły i realizacji zdalnego nauczania 

informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych rodzic otrzymuje poprzez dziennik 

elektroniczny. Rodzic jest zobowiązany zapoznać się z tą informacją i potwierdzić jej 

otrzymanie. 

12. O przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych  

i zachowania nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców wpisując przewidywaną ocenę  

na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; przewidywaną 

ocenę zachowania do zeszytu przedmiotowego, a z wychowania fizycznego 

do zeszytu korespondencji.  

12a. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły i realizacji zdalnego nauczania rodzic 

odczytuje informacje o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów w 

dzienniku elektronicznym w rubryce "ocena przewidywana". 

12b. O przewidywanych ocenach z zachowania wychowawca informuje ucznia i jego 

rodziców wpisując przewidywaną ocenę na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej do zeszytu korespondencji.  

13. Przewidywane oceny wpisuje do dziennika elektronicznego w wyznaczonej 

kolumnie, nadając im wagę "0". 

14. Ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie. 

15. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych oceną celującą (roczną, śródroczną). 

16. W sytuacjach wyjątkowych ograniczenia funkcjonowania szkoły oraz wprowadzenia 

szczególnych warunków określonych przepisami nadrzędnymi, np. podczas zagrożenia 

epidemicznego, dopuszcza się klasyfikowanie uczniów na odległość, z wykorzystaniem 

dostępnych technologii i narzędzi zdalnych. 

 

§ 109. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

1. Rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów o określenie trybu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

z obowiązkowych lub dodatkowych    zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od otrzymania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. 

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice, jeśli uczeń spełnia 

następujące warunki: 

1) był obecny na zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

2) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tego 

przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania o ocenę 

najwyższą); 
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3) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż 

przewidywana przez nauczyciela. 

3. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek jest rozpatrzony negatywnie. 

4. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą 

rozpatrywane. 

5. We wniosku należy określić ocenę, o którą uczeń się ubiega. 

6. Nauczyciel: 

1) rozpatruje wniosek i przeprowadza postępowanie zgodne z warunkami ustalonymi  

i podanymi uczniom na początku roku szkolnego; 

2) ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w terminie nie późniejszym niż na  

7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; 

3) pisemnie (wraz z uzasadnieniem) informuje o swojej decyzji osobę składającą wniosek. 

7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy o trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania. 

8. We wniosku należy określić ocenę, o którą uczeń się ubiega. 

9. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

1) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnym zachowaniu ucznia, 

osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska, itp.; 

2) pozytywnej opinii samorządu klasowego; 

3) wskazań zawartych np. w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

10. W  przypadku  uznania  zasadności  wniosku, wychowawca klasy rozpatruje wniosek 

i ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca pisemnie wraz 

z uzasadnieniem informuje o swojej decyzji osobę składającą wniosek. 

§ 110. Warunki i tryb organizacji egzaminu klasyfikacyjnego. 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

3) przy przejściu z innej szkoły, celem wyrównania różnic programowych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

nie obejmuje   obowiązkowych   zajęć   edukacyjnych:   zajęcia   techniczne,   plastyka,   

muzyka  

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 

ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  

z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych/techniki, zajęć 

komputerowych/ informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

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

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, ust. 3 ust. 4 pkt 1, 

przeprowadza komisja w skład, której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa ust.4 pkt 2 oraz ust.4 pkt 3 

przeprowadza komisja w składzie: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i ust.4 

pkt 3 oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów – rodzice ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"nieklasyfikowany" lub "nieklasyfikowana" . 

19. Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
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śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

20. Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  może  być  zmieniona   

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 111. Warunki i tryb organizacji egzaminu poprawkowego. 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. 

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

egzaminu  

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły,  

w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

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

komisji. 

6. Pytania egzaminacyjne układa egzaminujący, a zatwierdza Dyrektor szkoły. Stopień 

trudności  pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym zawartym w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania  według pełnej skali ocen. W przypadku  ucznia ze 

specjalnymi trudnościami w nauce, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

7. Nauczyciel 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. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustalona ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
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odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

11. Po zdanym przez ucznia egzaminie poprawkowym, na najbliższym posiedzeniu Rada 

Pedagogiczna zatwierdza zmianę oceny z danego przedmiotu. Po zatwierdzeniu przez Radę 

Pedagogiczną oceny, wychowawca klasy, jest zobowiązany w ciągu 14 dni wypisać uczniowi 

świadectwo szkolne. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 12. 

13. Uwzględniając możliwości  edukacyjne  ucznia,  Rada  Pedagogiczna  może  jeden  

raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 112. Warunki i tryb odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z  danych  zajęć edukacyjnych.  Sprawdzian  wiadomości  

i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną  zachowania  w   drodze   głosowania   zwykłą   większością   głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danym oddziale; 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  ust.  4  pkt  1  lit.  b,  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  w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania 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. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin sprawdzianu; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania (pytania) sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i  nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia  

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

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

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

przez Dyrektora szkoły, po ówczesnym uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

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 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.   

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Rozdział 2 

Promowanie i ukończenie szkoły 

§ 113. Promowanie ucznia. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem – ocena 

naganna zachowania). 

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, który zadał 

egzaminy klasyfikacyjne i, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,  

do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

ocenie zachowania. 

6. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

7. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 

szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 

(religia/etyka ——), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę  

do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.1 nie otrzymuje promocji       

do klasy programowo wyższej i powtarza ostatni oddział klasy. 

10.  Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami. 

11.  O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  
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w stopniu umiarkowanym lub znaczącym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

12.  Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku oceniono pozytywnie. 

13.  Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i  po  uzyskaniu  zgody rodziców,  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 przewidzianego w programie 

nauczania dwóch klas. 

14.  Na  wniosek  wychowawcy  oddziału  i   po   zasięgnięciu   opinii   rodziców   ucznia   

lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada 

Pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału  klasy  

I- III. Decyzja Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju  i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

15.  W wyjątkowych sytuacjach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I - III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców. 

16.  Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

17.  Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie       

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole uzyskuje ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

18.  Rada  Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy 

programowo wyższej. 

§ 114. Ukończenie szkoły 

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

składają się śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust.1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen  

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
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3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, który zdał 

egzaminy klasyfikacyjne, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

4. Wyróżnienie INTER PARES otrzymuje uczeń kończący szkołę podstawową, który  

w klasach IV – VIII w klasyfikacji śródrocznej i rocznej uzyskał celujące i bardzo dobre 

oceny z przedmiotów edukacyjnych, średnią ocen 5,55 i wyżej oraz wzorowe oceny 

zachowania. 

5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada 

Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

§ 115. Egzamin ósmoklasisty. 

1. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, który 

ma formę pisemną. 

2. Egzamin ośmioklasisty jest przeprowadzany: 

a) terminie głównym – w kwietniu; 

b) terminie dodatkowym – w czerwcu. 

3. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany 

będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego 

i matematyki. 

4. Od roku  szkolnego  2021/2022  do  przedmiotów  obowiązkowych  dołączy  także  

jeden  z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

5. Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 

nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka 

obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego 

kontynuację nauczania tego języka w klasach I–III. 

7. Egzamin ośmioklasisty przeprowadza się zgodnie z ogłoszonym w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatem w sprawie: 

1) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty; 

2) materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie 

ośmioklasisty; 

3) sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty. 

8. Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą 

określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych 

dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie 

kształcenia. 

9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
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intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone inne niż w ust. 6 może być zwolniony przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku  przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub 

jego części na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

11. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie 

dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. 

12. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, może przystąpić 

do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

13. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić 

do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego 

orzeczenia. 

14. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty  

w warunkach odpowiednich ze względu na stan jego zdrowia, na podstawie zaświadczenia  

o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.   

15. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii. 

16. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był 

objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne 

związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub 

sytuację kryzysową, lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty 

w warunkach dostosowanych do  jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji, na podstawie 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

17. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu,  

a którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, 

może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu z języka obcego 

nowożytnego, w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej. 

18. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie 

rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

19.Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze 

wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 15, w terminie 3 dni roboczych 
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od dnia otrzymania tej informacji. 

20. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są 

zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskany przez ucznia tytuł laureata.  

21. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 20, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

22. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata, o którym mowa w ust. 20, z innego 

języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, niż ten, który został 

zadeklarowany, Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż  

na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję 

egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz 

uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do 

wyboru.  

23. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację: 

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty; 

2) wskazującą przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia,  chemia, fizyka, 

geografia lub historia. 

24. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem ust. 19 pisemną informację o: 

1) zmianie języka obcego wykazanego w deklaracji; 

2) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji. 

25. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie 

głównym nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

albo przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem . 

26. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa 

wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

27. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali 

centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego 

oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: 

historii, biologii, chemii, fizyki, geografii. 

28. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym 

egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

29. Za organizację i przebieg w szkole egzaminu ośmioklasisty odpowiada Dyrektor 

szkoły. 

30. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 
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§ 116. 1. W trzeciej klasie gimnazjalnej przeprowadza się egzamin gimnazjalny na 

dotychczasowych zasadach i wg aktualnie obowiązujących przepisów. 

2. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym 

egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. 

§ 117. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 

uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 

świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji  

z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone przez Zachodnipomorskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, 

nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 

szkoły oraz zaświadczeń. 

10.  Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

11.  Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. 

Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 

12.  W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub 

absolwent może wystąpić odpowiednio do Dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora 

oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

13.  Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 

przez Dyrektora szkoły. 

14.  Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości 

równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi 

się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 
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15.  Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,  

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie  miejsca  –  nagradzane  lub  honorowane  zwycięskim  tytułem  –   

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 

 

DZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 118. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach 

publicznych. 

§ 119. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 120. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz 

prowadzi rejestr wszystkich pieczęci. 

2. Szkoła używa pieczęci: 

1) pieczęć okrągła mała – „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 W SZCZECINIE”, 

2) pieczęć okrągła duża – „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA 

GROŃSKIEGO W SZCZECINIE”, 

3) pieczęć podłużna – „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 im. Stanisława Grońskiego  

ul. Seledynowa 50 70-781 SZCZECIN” 

4) pieczęć podłużna schroniska - Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 4 przy Szkole 

Podstawowej Nr 74 70-781 SZCZECIN ul. Seledynowa 50 tel./fax 4631791 

§ 121. Na budynku szkoły umieszczona jest tablica z nazwą: 

Szkoła Podstawowa nr 74  

im. Stanisława Grońskiego 

Szczecin,  ul. Seledynowa 50 

§ 122. 1. Postanowienia statutu obowiązują całą społeczność szkoły. 

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w statucie rozstrzyga się na podstawie stosownych 

przepisów. 

3. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach 

nieujętych w statucie. 

4. Zmiany (nowelizacja) w statucie mogą być wprowadzane na wniosek organów szkoły. 

5. Projekt statutu albo jego zmiany przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

6. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego 

uchwalania. 

7. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie 



 

 

STATUT SZKOŁY 
Szkoła  Podstawowa Nr 74 

im. St. Grońskiego  

w  Szczecinie 
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obwieszczenia. 

8. Statut szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 listopada 2017 r. 

 

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Dyrektor Szkoły: 


