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Postanowienia Statutu wynikaj ą z: 

�  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst  2004 r.: Dz. U. Nr 
256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, i aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie niniejszej Ustawy,  

�  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 
Nr 142 poz. 1591), 

�  Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/882/2014 z dnia 20 marca 2014r.  

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, zwany dalej ”Zespołem”, nosi nawę „Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 3 w Gliwicach”. 

§ 2 

1. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ulicy Żwirki  
i Wigury 85. 
 

2. Zespół tworzą:  
1) Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach, mieszcząca się przy ulicy Żwirki  

i Wigury 85 zwanej dalej „szkołą”, 
2) Przedszkole Miejskie nr 20 w Gliwicach, zwane dalej „przedszkolem”, mieszczącym 

się przy ul. Pszczyńskiej nr 18 
 

3. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Gliwice. 
 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty  
w Katowicach. 

 
5. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.  

 
6. Zespół używa pieczęci: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  w Gliwicach. 

 
7. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci odpowiednio: 

 
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Szkoła Podstawowa  

nr 5 w Gliwicach. 
 
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Przedszkole Miejskie nr 20  

w Gliwicach. 
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8. Ustalona nazwa szkoły i przedszkola jest zasadniczo używana w pełnym brzmieniu. Na 
pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy. 
 

9. Szkole, przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący, na wniosek rady 
rodziców, lub wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rady rodziców 
 i uczniów. 
 

ROZDZIAŁ II  

INFORMACJE O ZESPOLE 

§ 3 

1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem przedszkola i szkoły. 
 

2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. 
 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć dziecko, które 
ukończyło 2,5 roku. 
 

4. Cykl kształcenie w szkole trwa 6 lat. 
 

5. Zespół działa na podstawie niniejszego statutu. 
 

6. Placówki Zespołu posiadają Program Wychowawczy, w którym określone są 
szczegółowe cele i zadania wychowawcze, a także przewidywane efekty oddziaływań 
wychowawczych  oraz Program Profilaktyczny, w którym określone są szczegółowe 
cele i zadania dotyczące działalności profilaktycznej placówki. 
 

7. Szkoła może prowadzić klasy sportowe.  
 

8. Przedszkole może posiadać profil artystyczny. 
 

9. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną dla wszystkich uczniów. 
 

10. Przewiduje się możliwość prowadzenia popołudniowej świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej. 
 

11. Przewiduje się możliwość organizowania w szkole półkolonii, kolonii, obozów, 
„zielonych szkół” zgodnie z odrębnymi przepisami w tej sprawie. 
 

12. Przewiduje się możliwość organizowania  przy szkole oddziałów przedszkolnych 
realizujących program wychowania przedszkolnego. 
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ROZDZIAŁ III  

CELE I ZADANIA ZESPOŁU  

§ 4 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  
w przepisach  wydanych na jej podstawie, w szczególności: 

1) Umożliwia osiągnięcie dzieciom, w trakcie edukacji przedszkolnej, optymalnego 
stanu  gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

2) Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i przejścia do  gimnazjum. 

3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 
określonych w ustawie oraz w programach wychowawczych i profilaktycznych,  
a także koncepcji pracy szkoły i koncepcji pracy przedszkola – stosownie  
do warunków Zespołu i wieku wychowanków. 

4) Sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. 
5) Realizuje w szkole misję „Szkoła sukcesu”. Realizując misję nauczyciele dbają  

o wszechstronny rozwój młodego człowieka, uczą kreatywnego myślenia, 
uczciwości, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku oraz wiary we własne 
możliwości. Przekazują swym wychowankom uniwersalne, humanistyczne wartości. 
Wychowują ich, we współpracy z rodzicami, na ludzi twórczych, otwartych, 
tolerancyjnych - „ludzi sukcesu”. 

6) Realizuje w przedszkolu misję – „Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego 
rozwoju jego talentów i zdolności, rozbudzenie jego ciekawości i zaspokajanie 
naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata” oraz wizję – „Przedszkole  
o profilu artystycznym otwarte na potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców.” 

 
2. Zespół umożliwia wychowankom podtrzymanie tożsamości  etnicznej, językowej  

i religijnej poprzez: 
1) Ujęcie w planie zajęć dydaktycznych nauki religii dla tych uczniów, których rodzice 

/prawni opiekunowie wyrażą takie życzenie – uczestniczenie lub nie uczestniczenie 
w nauce religii,  przynależność do różnych Kościołów i Związków Wyznaniowych nie 
może być powodem dyskryminacji kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

2) Organizowanie w miarę potrzeb i możliwości nauki etyki. 
3) Zapewnienie wszystkim członkom społeczności Zespołu możliwości udziału  

w świętach i obrzędach objętych kalendarzem liturgicznym kościołów różnych 
wyznań zgodnie z przekonaniami. 

4)  Poszanowanie języka gwarowego, zwyczajów i tradycji etnicznych. 
 

§ 5  

1. Zespół udziela uczniom szkoły i dzieciom w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
poprzez: 
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1)   Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
wychowanków oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych 
wynikających w szczególności z: 

a)   niepełnosprawności, 
b)   niedostosowania społecznego, 
c)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
d)   szczególnych uzdolnień, 
e)   specyficznych trudności w uczeniu się, 
f)   zaburzeń komunikacji językowej, 
g)   choroby przewlekłej, 
h)   sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, 
i) niepowodzeń edukacyjnych, 
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 
k)   trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

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

2)  Udzielanie pomocy rodzicom uczniów i nauczycielom, polegającej  na wspieraniu ich w 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu   
u rodziców i nauczycieli umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków. 

 

2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w Zespole przez nauczycieli, 
wychowawców klas i grup oraz specjalistów. 

 

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  
1) Rodzicami uczniów. 
2) Poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi. 
3) Placówkami kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 
4) Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami. 
5) Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 
 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole udzielana jest z inicjatywy: 
1) Ucznia 
2) Rodziców ucznia. 
3) Dyrektora Zespołu. 
4) Nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z 

uczniem. 
5) Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej. 
6) Poradni. 
7) Asystenta edukacji romskiej. 
8) Pracownika socjalnego. 
9)  Asystenta rodziny. 
10)  Kuratora sądowego. 
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5. W szkole pomoc udzielana jest w formie:  
1) Zajęć rozwijających uzdolnienia. 
2) Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 
3) Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 
4) Warsztatów. 
5) Porad i konsultacji. 

 

6. W przedszkolu pomoc udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz  
w formie: 
 

1) Zajęć rozwijających uzdolnienia. 
2) Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 
3) Porad i konsultacji. 

§ 6 

1. Zespół umożliwia rozwijanie zainteresowań wychowanków, realizuje indywidualne programy 
nauczania oraz umożliwia ukończenie nauki w skróconym czasie poprzez: 
1) Organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań  

i przedmiotowych, kół artystycznych, naukę języków obcych, sekcji sportowych  
w zależności od wielkości środków przyznanych przez organ prowadzący. 

2) Wprowadzenie dla uczniów szkoły szczególnie zdolnych indywidualnego toku nauki  
na wniosek rodziców, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i Poradnię Psychologiczno 
– Pedagogiczną. Dyrektor Zespołu wyznacza nauczyciela opiekuna  
i zatwierdza indywidualny program kształcenia. 

 

2. Zespół pełni funkcję opiekuńczą w stosunku do dzieci w przedszkolu i uczniów w szkole  
uwzględniając ich wiek, a także możliwości rozwojowe, zapewniając im bezpieczeństwo 
poprzez stworzenie właściwych warunków pobytu: 
 
1) W czasie zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami w 

szkole i dziećmi w przedszkolu sprawuje nauczyciel przedmiotu, nauczyciel organizator zajęć 
pozalekcyjnych lub wychowawca. 

2) Każde wyjście wychowanka poza teren placówki powinno być uzgodnione  
z wychowawcą lub dyrektorem szkoły. 

3) Wyjście zbiorowe poza placówkę na terenie miasta musi być potwierdzone kartą wycieczki. 
4) Nauczyciele obowiązani są zapoznać wychowanków z procedurą powiadamiania nauczycieli 

o wypadkach, sposobami udzielania pierwszej pomocy oraz przepisami przeciw pożarowymi 
i zasadami BHP. 

5) W pracowniach i klasopracowniach powinien znajdować się regulamin BHP,  
do którego przestrzegania zobowiązani są wszyscy nauczyciele i uczniowie. 

6) Po zakończeniu zajęć uczniowie szkoły opuszczają salę, dyżurni pod nadzorem nauczyciela 
sprawdzają w niej  porządek, nauczyciel zamyka salę i przekazuje klucze do miejsca ich 
przechowywania. 

7) Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w godzinach 6:30 – 16:30. 
8) Szkoła zapewnia uczniom opiekę od godz. 7:40 do zakończenia zajęć szkolnych, także w 

czasie przerw śródlekcyjnych. 
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9) Uczniowie rodziców pracujących, na ich wniosek, mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w 
godzinach 7:00 – 16:30 gdzie opiekę sprawują wychowawcy świetlicy. 

10) W czasie trwania zajęć religii wychowankowie nie uczęszczający na te zajęcia,  
na wniosek rodziców, mają zapewnioną opiekę odpowiednio w świetlicy  
lub bibliotece szkolnej. 

11)  Systematyczne przeglądy techniczne budynków Zespołu zapewniają bezpieczne warunki 
pobytu w szkole i przedszkolu. 

 

3. Organizacja wycieczek odbywa się na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących 
przepisach na podstawie karty wycieczki. 

 

4. W czasie przerw uczniowie objęci są opieką nauczycieli według harmonogramu dyżurów, 
szczegółowy grafik dyżurów opracowują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele, zatwierdza 
dyrektor Zespołu. 

 

5. Zespół powinien zapewnić uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. Szkoła opracowuje program 
profilaktyczny i realizuje jego cele. 

 

6. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek  
i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV. 

 

7. Zespół otacza szczególną troską dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia poprzez: 
1) Organizowanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w postaci zbiórki odzieży. 

2) Organizację bezpłatnego  żywienia we współpracy z OPS. 

3) Dopłaty do różnych form wypoczynku w miarę pozyskiwania sponsorów. 

4)  Wizyty pedagoga w domach rodzinnych na zaproszenie rodziców. 

5) Spotkania rodziców z psychologiem. 

6) Organizację świetlicy opiekuńczo- wychowawczej. 

7) Organizację półkolonii. 

 

8. W Zespole stosuje się specyficzne formy pracy z uczniami z zaburzeniami rozwoju, 
uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku. 

 

9. Zespół organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z oddziału przedszkolnego  
i uczniami niepełnosprawnymi poprzez organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zajęć w trybie 
indywidualnym i zindywidualizowanym. 

 

10. Szkoła prowadzi nauczanie indywidualne dla dzieci, na podstawie orzeczenia  
o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanego przez poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną. 
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11. W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie lub  
w  wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem 
przemocy w rodzinie Zespół wszczyna procedurę „niebieskiej karty”. 

 

12. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

 

13. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,  
by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie  
w kl. I - III. Zmiana wychowawcy następuje zwykle w klasie IV z uwagi na rozpoczęcie nowego 
cyklu kształcenia. 

 

14. Dyrektor Zespołu może, w szczególnych przypadkach, przedłużyć kadencję wychowawcy kl. III, 
jeśli wychowawca ten nadal będzie uczył w danej klasie jednego  
z przedmiotów, a organizacja nowego roku szkolnego nie będzie nakładać na niego obowiązków 
wychowawcy w kl. I – III. 

 

15. Na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego dyrektor Zespołu 
może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy pod  warunkiem, że istnieją możliwości 
kadrowe tzn. w szkole pracują także nauczyciele nie pełniący w bieżącym roku szkolnym 
obowiązków wychowawcy.  

 

16. W każdym oddziale klasowym funkcjonuje wychowawca zastępczy, który zastępuje właściwego 
wychowawcę w czasie jego nieobecności w szkole. 

§ 7 

1. Dla realizacji celów statutowych Zespołu: 
� szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, takie jak: 

1) Biblioteka szkolna z czytelnią 
2) Świetlice szkolne 
3) Gabinet Medycyny Szkolnej 
4) Sklepik szkolny 
5) Archiwum 
6) Sale lekcyjne 
7) Pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 
8) Sala gimnastyczna 
9) Zastępcza sala gimnastyczna 
10) Sala zabaw  
11) Sala audiowizualna 
12) Szatnia 
13) Gabinety pedagoga i psychologa szkolnego 
14) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze 

 

� przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia, takie jak: 
1) Pomieszczenia edukacyjne z niezbędnym wyposażeniem 
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2) Dwa hole rekreacyjne 
3) Szatnie i toalety 
4) Kuchnię z zapleczem 
5) Gabinet psychologa i logopedy 
6) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze 

 

 

 

 

 

2. Wszystkim wychowankom podopiecznym Zespół zapewnia:  
 

1) Pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 

2) Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.  

3) Możliwość korzystania z placu zabaw. 

 

ROZDZIAŁ IV  

ORGANY  ZESPOŁU  

§ 8 

Organami Zespołu są: 
 

1. Dyrektor Zespołu. 

2. Rada Pedagogiczna. 

3. Rada Rodziców. 

4. Samorząd Uczniowski Szkoły. 

§ 9 

1. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji  
i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji  
w granicach swoich kompetencji:  
1) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez reprezentacje: 

radę rodziców i samorząd uczniowski. 
2) Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi 

szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas spotkań tych organów. 
3) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w 
terminie 7 dni. 

4) Wszystkie organa Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania  
się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach. 

 

2. Sposoby rozstrzygania sporów między organami Zespołu: 
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1) Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:  
a.   wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi  

w danej klasie, a uczniami tej klasy,  
b.   dyrektor Zespołu jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z 

uczniami dotyczy wychowawcy klasy, 
c.   od rozstrzygnięcia dyrektora Zespołu  może być wniesione odwołanie do organu nadzoru 

pedagogicznego. Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione 
po upływie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia przez dyrektora.  

 

2) Konflikt pomiędzy nauczycielami: 
a.  postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu,  
b. w przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą  

 się odwołać do organu nadzoru pedagogicznego. 
3) Konflikt pomiędzy dyrektorem Zespołu a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek 

jednej ze stron organ nadzoru pedagogicznego.  
4) Konflikty pomiędzy rodzicami, a innymi organami szkoły:  

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor Zespołu, aż do rozwiązania 
konfliktu, 

b) w przypadkach nadal spornych przysługuje stronom  prawo  odwołania się 
do organu nadzoru pedagogicznego. 

§ 10 

1. Zespołem kieruje Dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta na podstawie odrębnych 
przepisów. 

 

2. Dyrektor Zespołu podejmuje samodzielne decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 
 

3. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu,   
a  w  szczególności: 
1) Reprezentuje Zespół na zewnątrz. 
2) Kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, przedstawia radzie wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
3) Dysponuje środkami finansowymi Zespołu. 
4) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu 
5) Jest upoważniony do przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom. 
6) Sprawuje opiekę nad wychowankami i uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 
7) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji. 
8) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa nauczycielom  

i uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół. 
9) Jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących 

nauczycielami, zatrudnionych w Zespole. 
10) Sprawuje nadzór pedagogiczny. 
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11) Wykonuje inne zadania wynikające z innych przepisów szczególnych. 
12) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych  

w Zespole. 
13) Stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 
 
 
 

4. W  Zespole funkcję kierowniczą oprócz dyrektora pełnią wicedyrektorzy. Wicedyrektorzy 
zastępują dyrektora w razie jego nieobecności.  
1) Zakres kompetencji wicedyrektorów ustala dyrektor Zespołu w przydziale czynności. 
2) W Zespole możliwe jest tworzenie innych stanowisk kierowniczych – w miarę potrzeb i 

możliwości oraz za zgodą organu prowadzącego. 
 

 

 

§ 11 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, w skład którego wchodzą wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

 

2. Zebrania rady zwoływane są zgodnie z ustalonym przez nią harmonogramem na dany rok 
szkolny. Zebranie mogą także zainicjować:  
1) Organ prowadzący. 
2) Członkowie rady, w liczbie co najmniej 1/3. 
3) Organ prowadzący nadzór pedagogiczny. 

 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady. 
 

4. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie 
komisjach. 

 

5. Zebranie rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej przewodniczący 
 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) Zatwierdzanie planów pracy Zespołu. 
2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, zgody na 

egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, zgody na egzaminy 
poprawkowe z dwóch obowiązujących zajęć edukacyjnych. 

3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  
w Zespole. 

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu. 
5) Zatwierdzanie Statutu, albo jego zmian 
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7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy opiniowanie: 
1) Organizacji pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych. 
2) Projektu planu finansowego Zespołu. 
3) Wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom Zespołu nagród, 

wyróżnień i odznaczeń. 
4) Propozycji dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

5) Propozycji dyrektora Zespołu dotyczących kandydatów do powierzenia im funkcji 
kierowniczych w Zespole. 

6) Wniosku o udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki ucznia. 
7) Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu kandydatowi ustalonemu przez organ 

prowadzący w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się  żaden kandydat, albo  
w wyniku konkurs nie wyłoniono kandydata. 

8) Powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres przez organ prowadzący 
 w uzgodnieniu z kuratorem oświaty. 

9) Opiniowanie dopuszczenia zestawu programów nauczania oraz zestawu podręczników do 
użytku w szkole. 

 

8. Rada pedagogiczna w swych pracach może zasięgnąć opinii rady rodziców. 
 

9. Wykonanie uchwał rady pedagogicznej może być wstrzymane przez dyrektora Zespołu w 
przypadku, jeśli stwierdzi on ich niezgodność z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz Kuratora. Organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z 
przepisami prawa  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół. Rozstrzygnięcie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

10. Komisja wyłoniona z członków rady pedagogicznej przygotowuje projekt statutu Zespołu oraz 
jego zmian i po zapoznaniu z nim rady rodziców i samorządu uczniowskiego przedstawia do 
uchwalenia radzie pedagogicznej. 

 

11. W określonych przypadkach organ prowadzący Zespół albo dyrektor są zobowiązani 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku rady 
pedagogicznej. 

 

12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej 1/2 członków, głosowanie jest jawne, chyba, że co najmniej jeden  
z członków wyrazi wolę głosowania tajnego. 

 

13. Uchwały rady pedagogicznej dotyczące spraw personalnych są podejmowane  
w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/2 jej członków. 

 

14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 
protokołowane. 
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15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady 
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,  
a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

§ 12 

1. Na terenie Zespołu działa Rada Rodziców. 
 

 
 
 

2. Do kompetencji rady należy w szczególności: 
 
 

1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 
nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania  
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli  
i rodziców. 

2) W przypadku kiedy rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego  szkoły lub 
programu profilaktyki, program ten  ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora Zespołu obowiązuje 
do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu przez radę 
pedagogiczną. 

 
 

 
 

3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania Zespołu. 

 
 
 
 

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu. 
 
 
 
 
 
 

5) Do innych zadań rady rodziców należy: 
a) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania 

, pracy wychowawczej i opiekuńczej. 
b) współudział i uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu 
c) organizowanie pracy rodziców i środowiska na rzecz szkoły, 
d) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej  

i sportowej. 

6) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 
statutem Zespołu. 
 

3. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 
tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci i uczniów danego oddziału. 

 

4. Rada rodziców liczy tylu członków ile jest oddziałów w Zespole. 
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5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z 
dobrowolnych składek. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców. 

 

6. Rada rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie trzech osób. 
 

7. Fundusze rady rodziców gromadzone są na koncie lub rachunku oszczędnościowo – 
rozliczeniowym. 

 

8. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Zespołu rada rodziców zaprasza 
na swoje posiedzenia dyrektora Zespołu lub przedstawicieli organów Zespołu. 

 

9. Członkowie rady rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji przez 
gremia, które dokonały ich wyboru. 

 

10. Rada rodziców posługuje się pieczątką o treści zawierającej jej nazwę. 
 

11. Zebrania rodziców poszczególnych klas zwołują: 
1) Dyrektor Zespołu. 

2) Rada pedagogiczna. 

3) Wychowawca klasy/oddziału. 

4) Rodzice uczniów danej klasy. 

5) Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego. 

 

12. Rodzice mają prawo do czynnego włączania się do pracy wychowawczej poprzez udział w 
uroczystościach klasowych, pracach na rzecz klasy i szkoły, wycieczkach i innych formach 
zorganizowanego wypoczynku. 

§ 13 

1.    W szkole działa organizacja samorządowa uczniów zwana Samorządem Uczniowskim. 
 

2.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, działa on w dwóch grupach – w klasach  
I – III oraz IV – VI. 

 

3. Organizacja działa poprzez wybrany w wyborach zarząd z przewodniczącym na czele. 
 
4. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi Zespołu, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, 

wnioski i opinie o wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi 

wymaganiami. 
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
3) Prawo do organizacji życia szkolnego. 
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4) Prawo do rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 
5) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

i rozrywkowej w porozumieniu z nauczycielami i dyrekcją szkoły. 
6) Prawo do redagowania własnej gazetki. 
7) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu. 
8) Prawo do wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu uczniowskiego zgodnie 

z obowiązującą w szkole ordynacją wyborczą. 
9) Prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób. 

 

5. Organami pomocniczymi samorządu uczniowskiego są samorządy klasowe, które pełnią funkcje 
gospodarzy klasy. 

6.   Członkowie samorządu uczniowskiego mają obowiązek przestrzegania postanowień     
zawartych w regulaminie SU, a zwłaszcza: 
1)   Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 
nauczycieli              i innych pracowników szkoły. 
2) Odpowiedzialności za własne zdrowie, higieną i rozwój. 
3) Dbałości o dobro, ład i porządek w szkole. 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA ZESPOŁU  

§ 14 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz  
ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 

2. Zasady szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora Zespołu  
do 30.04 każdego roku szkolnego. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Zespół do 
dnia 30.05 danego roku szkolnego. 

 

3.  W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę przedmiotów i zajęć 
obowiązkowych, ogólną liczbę pracowników szkoły/przedszkola łącznie z liczbą 
stanowisk kierowniczych, liczbę zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do 
użytku szkolnego. 

 

5. W Zespole może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna   zgodnie z 
odrębnymi przepisami w tej sprawie. 
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6. Szkolny plan nauczania określa tygodniowy minimalny wymiar godzin lekcyjnych 
poszczególnych przedmiotów, bloków przedmiotów, godzin do dyspozycji wychowawcy 
klasy lub dyrektora. 

 

7. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący  
zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust.1. 

 
8. Tygodniowy rozkład zajęć ustalony jest przez dyrektora Zespołu na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  
i higieny pracy. 

 
9. Szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. W tym czasie zmiany 

w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę 
Pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku 
szkolnego. 

 
10. Dyrektor Zespołu do 15 czerwca  każdego roku podaje do publicznej wiadomości 

informacje o szkolnym zestawie programów  nauczania i szkolnym zestawie 
podręczników, które mają obowiązywać w szkole. 

 
11. Dyrektor Zespołu podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi   

podręcznikami na terenie szkoły. 
 
12. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone    

w systemie klasowo – lekcyjnym. 
 
13. 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 ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

14. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki  
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.  

 

15. Podział na grupy jest obowiązkowy na  zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach klas IV – 
VI  liczących powyżej 26 uczniów. 
 

16. W szkole rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Terminy trwania półroczy ustalane  
są każdorazowo przed rozpoczęciem danego roku szkolnego i podane do wiadomości 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 

 

17. Pierwsze półrocze kończy się ustaleniem śródrocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 

18. Po drugim półroczu  nauczyciel wystawia roczną ocenę klasyfikacyjną. 
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19. Roczne oceny klasyfikacyjne wpisywane są przez wychowawcę klasy na świadectwie  
i do arkusza ocen.  

§ 15 

1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania 
umiejętności, ustalonych w standardach wymagań, określonych w odrębnych przepisach,  
będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej. 
 

2. W szkole przeprowadzane są testy diagnozujące poziom wiedzy uczniów oraz sprawdzian 
próbny, według ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu. 

§ 16 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne w tym: 

1) Świetlica opiekuńczo-wychowawcza.  

2) Koła zainteresowań. 

3) Dodatkowa nauka języków obcych. 

4) Chóry, zespoły instrumentalne i instrumentalno – wokalne. 

5) Zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz gry i zabawy ogólnorozwojowe. 

 

2. Wymiar zajęć, o których mowa wyżej, ustala organ prowadzący szkołę stosownie do posiadanych 
środków finansowych. Jeżeli zajęcia te mają być finansowane  
z funduszy środków specjalnych szkoły, wymiar tych zajęć ustala dyrektor  
w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. 

 

3. Niektóre zajęcia  np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie języków obcych, nauczanie 
elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być 
prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, 
międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. „zielone szkoły”). 

 

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 
finansowanych z budżetu Zespołu nie powinna być niższa niż 15 uczestników. Liczba 
uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. 

 

5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych  
i międzyoddziałowych liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów. 

 

6. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie)  
na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu  
lub  zgody  między poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły 
wyższej  i obowiązującymi przepisami. 
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7. W Zespole mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i organizacje harcerskie (zuchy). 

§ 17 

1. W szkole istnieje biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej       
(ICIM) usytuowane w czytelni szkolnej. 

 

2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-
wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu 
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

 

3. Pracownikami biblioteki szkolnej są nauczyciele-bibliotekarze ( kwalifikacje zgodne  
z Rozporządzeniem MEN ). 

 

4. Użytkownikami biblioteki szkolnej  i ICIM są: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, 
rodzice oraz inne osoby. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określają odrębne  
regulaminy. 
 

5. Organizacja pracy biblioteki szkolnej: 
 

1) Biblioteka składa się z wypożyczalni – czytelni, ICIM. 
2) Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt  pozwalający na realizację zadań statutowych. 
3) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 
4) Biblioteka udostępnia zbiory 5 dni w tygodniu. 
5) Jednostka czasu pracy bibliotekarza wynosi 60 minut. 
6) Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora szkoły zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 
6. Do zadań biblioteki szkolnej i ICIM należą między innymi: 

1) Gromadzenie,  zbiorów zgodnie z potrzebami czytelników i Zespołu. 
2) Opracowanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
3) Udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej. 
4) Podejmowanie zgodnie z obowiązującymi w Zespole programami i planami nauczania 

różnorodnych form pracy z uczniem, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych. 
5) Szerzenie kultury czytelniczej. 
6) Prowadzenie działalności kulturalnej (konkursy, quizy, turnieje). 
7) Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz samodzielnego korzystania  

z różnorodnych źródeł informacji i zbiorów bibliotecznych. 
8) Działania na rzecz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 
9) Współpraca z nauczycielami celu wszechstronnego przygotowania uczniów  

do świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. 
10) Udzielanie informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole. 

 

§  18 
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1. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w placówce  
ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły. 
 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczej działalności szkoły, którą szkoła organizuje, jeżeli 
posiada odpowiednie pomieszczenia, sprzęt, możliwości kadrowe  
i środki finansowe. 

 

3. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne. Uczniowie szkoły mogą korzystać  
z płatnych obiadów. 

 

4. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem działań opiekuńczo - wychowawczych. 
 

5. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i nie powinna przekraczać 25 
uczniów. 
 

6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III,   
w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i 
wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający  
i dowożeni, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskie. 
 

7. W świetlicy pracują wychowawcy sprawujący opiekę nad uczniami. 
 

§  19 

 

1. Szkoła organizuje świetlicę opiekuńczo – wychowawczą dla  dzieci z rodzin biednych, 
rozbitych oraz takich, w których pojawia się problem alkoholowy.  
 

2. Świetlica realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej 
wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci uczęszczających do placówki.  

1) W zakresie działalności wychowawczej:  
a)   prowadzone są zajęcia grupowe z wykorzystaniem zabaw i gier towarzyskich,  
b)   zajęcia twórcze: plastyczne, teatralne, muzyczne,  
c)   zajęcia sportowe,  
d)   wyjścia do kina, na basen i lodowisko, 
e)   realizowane są też w miarę możliwości ważne potrzeby dzieci wynikające  
      z trudnej sytuacji rodzinnej  
 

2) W zakresie działalności profilaktycznej prowadzone są zajęcia przygotowujące 
wychowanków do radzenia sobie z emocjami i problemami (jest to realizowane  
w ramach zajęć socjoterapeutycznych i wychowawczych) 
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§  20 

1. Zespół wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez rozpoznawanie jego potrzeb  
i uzdolnień oraz indywidualizację pracy podczas zajęć. 

 

2. W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki, 
Zespół zapewnia: 
1) Utrzymywanie stałego kontaktu nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi   

(rozmowy indywidualne, spotkania grupowe co najmniej trzy razy w ciągu roku). 
2) Przekazywanie spostrzeżeń, prowadzenie  pedagogizacji. 
3) Organizowanie zajęć dodatkowych (na życzenie rodziców). 
4) Organizowanie spotkań ze specjalistami (w miarę potrzeb).     

3. Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć dydaktyczno – opiekuńczych oraz zajęć 
realizowanych poza placówką poprzez: 

 

1) Sprawowanie przez nauczycieli stałej opieki nad dziećmi, w czasie pobytu  
w przedszkolu i szkole oraz w trakcie zajęć w terenie.  

2) Zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem  
fizycznym jak i psychicznym.  

3) Przestrzeganie w trakcie swoich działań obowiązujące przepisów BHP i przeciw  
pożarowych.  

4) Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka,  
w sytuacjach tego wymagających. 

5) Dostosowanie do wieku dzieci urządzeń i mebli w przedszkolu i szkole.  
6) Oznakowanie dróg ewakuacyjnych. 

4. Szkoła organizuje płatne posiłki dla wychowanków,  które przygotowuje firma cateringowa. 
 

5. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci zapewniając domowe posiłki o trzech stałych porach. 
§  21 

1. Przedszkole Miejskie nr 20 jest przedszkolem wielooddziałowym. Liczba miejsc w budynku przy 
ulicy Pszczyńskiej 18 wynosi 147. Zajęcia grup przedszkolnych mogą się odbywać również w 
budynku Zespołu  przy ul. Żwirki i Wigury 85. 

2. Celem Przedszkola Miejskiego nr 20 jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka 
zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, we współpracy z rodzicami, a w szczególności:  
1)   Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: 

a)   organizowanie konsultacji z pedagogiem i psychologiem dla dzieci i rodziców 
na   terenie szkoły, 

b)  rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i  edukacyjnych   dziecka oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości 
psychofizycznych, 

c)   konsultowanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz rodzicami metod  
i form pomocy udzielanej dzieciom na terenie szkoły i poradni,  

d)   uczęszczanie dzieci na zajęcia prowadzone przez pracowników poradni  
zgodnie z zaleceniami wynikającymi z opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię,  
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e)   wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  
i dydaktycznych oraz  rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększenia efektywności pomocy     psychologiczno-pedagogicznej dzieci, 

f)   organizowanie spotkań ze specjalistami na terenie szkoły, 
g)   uwzględnianie zaleceń wynikających z opinii wydanych przez poradnię     

psychologiczno-pedagogiczną w pracy dydaktyczno – wychowawczej.  
2)    Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez: 

a)   organizowanie w miarę potrzeb i możliwości nauczania indywidualnego, 
b)   tworzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.  

3)   Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej poprzez: 

a)   organizowanie zajęć nauki religii dla tych uczniów, których rodzice wyrażą takie 
życzenie, 

b)   organizowanie w miarę potrzeb i możliwości nauki etyki, 
c)   wychowywanie w duchu tolerancji dla inności narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej.  

3.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na 
podstawie programu wychowania przedszkolnego. 

1) Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego/przedszkola przeznaczony na 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin 
dziennie. 

2) Organizację pracy oddziału przedszkolnego/przedszkola  określa ramowy rozkład 
dnia, uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań 
rodziców/prawnych opiekunów.  

3) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad   
danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.. 

4) Przedszkole  funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych 
przez organ prowadzący. 

5) Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. 
6) Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut. 

3. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów w oddziale przedszkolnym mogą być 
prowadzone zajęcia dodatkowe. 

4.   Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć rewalidacyjnych 
nauki religii, umuzykalniających, nauki języka obcego jest dostosowany do możliwości 
rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 minut, 
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. 

5. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców 
/prawnych opiekunów lub upoważnioną osobę dorosłą, zapewniającą pełne 
bezpieczeństwo. Nazwiska upoważnionych osób są podawane przez rodziców 
wychowawcy dziecka. 
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6. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału jest przekazanie  
go bezpośrednio nauczycielowi. 

7. Opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania dziecka nauczycielowi, do 
chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne 
bezpieczeństwo. 

8. W przypadku nieodebrania dziecka nauczyciel podejmuje próbę telefonicznego kontaktu 
z rodzicami. Kiedy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom)  
nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, powiadamia się najbliższy 
komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami. 

9. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo, 
ochronę przed przemocą, poszanowanie godności osobistej oraz życzliwie 
 i podmiotowe traktowanie. 

10. Nauczyciel przedszkola przed rozpoczęciem zajęć sprawdza miejsce w którym mają być 
prowadzone zajęcia. Jeżeli stan jego wyposażenia stwarza zagrożenia bezpieczeństwa 
dzieci, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie, lub 
ujawni się w trakcie zajęć – nauczyciel niezwłocznie je przerywa i przeprowadza z 
zagrożonych miejsc dzieci powierzone opiece. Nauczyciel prowadzi zabawy i ćwiczenia 
z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo 
dzieci/uczniów. 

11. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie 
bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami, z wyjątkiem przypadków wymagających 
natychmiastowej interwencji lekarza z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka – 
decyzję podejmuje lekarz lub ratownik medyczny. 

12. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek 
dyrektora i rady pedagogicznej. 

13. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 

14. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin 
dziennie w godzinach 8:00 – 13:00. 

15. Rodzice ponoszą odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, 
przekraczającą wymiar godzin określony w pkt. 14,  w wysokości  określonej w Uchwale 
Rady Miejskiej w Gliwicach. Opłata jest ustalana miesięcznie. 

16. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w 
Gliwicach w porozumieniu z organem prowadzącym.  

17. Informacja o wysokości opłat dostępna jest na stronie internetowej Zespołu w zakładce 
Przedszkole Miejskie nr 20 oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu przy ul 
Pszczyńskiej 20. 

18. Rozliczenie stron następuje comiesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca,  
poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy. 
 

19. Opłata za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi. Wysokość 
opłaty za następny miesiąc będzie pomniejszona o liczbę godzin nieobecności dziecka 
w miesiącu poprzednim.  

20. Opłaty z  tytułu korzystania przez dziecko z posiłków będą naliczane jedynie za dni w 
których dziecko faktycznie przebywało w Przedszkolu i korzystało z posiłku. Wysokość 
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opłaty za żywienie za następny miesiąc będzie pomniejszona o koszt posiłków w dniach 
nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim. 
 

21. Nadpłaty z tytułu nieobecności dziecka na koniec roku kalendarzowego/ przedszkolnego, 
lub w przypadku rezygnacji z usług placówki zostaną przelane na konto wskazane przez 
rodzica/opiekuna 

ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 

 

§ 22 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomiczno – administracyjnych 
oraz pracowników obsługi. 

 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

 
3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników nie będących pracownikami sporządza 

Dyrektor Zespołu. 
 
 

§ 23 

Zakres zadań nauczycieli szkoły. 

 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z podziałem przedmiotowym i 

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. 
Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, reagowanie na wszelkie przejawy niedostosowania społecznego uczniów i 
postępowanie zgodne z obowiązującą procedurą postępowania nauczycieli w sytuacjach 
agresji i przemocy.   

2) Poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie  
ich uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru. 

3) Rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie 
z zasadami współczesnej dydaktyki. 

4) Prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak 
najlepszych wyników. 

5) Doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni. 
6) Tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, 
kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej. 

 

7) Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej. 
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8) Ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej 
opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej. 

 

9) Systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów. 
 

10) Stałe podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności dydaktycznych. 
 

2. Nauczyciel – wychowawca kieruje pracą wychowawczą klasy.  
Powinien on przede wszystkim: 
 
1) Organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę pracy, życzliwości, 

koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów. 
 

2) Współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą  
dla doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego, z higienistką szkolną  
i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz 
eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami 
demoralizacji środowisk. 

 
3) Inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym 
zakresie, prowadzić działalność w celu zapewnienia opieki świetlicowej i dożywiania. 

 

4) Systematycznie informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i 
zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między 
rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły. 

 

5) Współpracować z radą pedagogiczną, rodziną i radą klasową w realizacji zadań dydaktyczno 
– wychowawczych, prowadzić działania dla upowszechnienia kultury pedagogicznej wśród 
rodziców. 

 

6) Inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i prowadzić  
do możliwie najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem. 

 

7) Inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do 
statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę 
nad samorządem klasowym. 

 

8) Systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia 
odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiania pożądanych postaw społecznych  
i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów 
środowiska. 
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9) Współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i 
szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formę udzielania tej pomocy na terenie szkoły 
określają przepisy w sprawie zasad pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 

10) Wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych 
oraz współdziałać w organizacji wypoczynku uczniów w czasie ferii  
i wakacji. 

 

11) Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  
i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

. 

12) Czuwać nad realizacja obowiązku szkolnego, prowadzić określoną przepisami dokumentację 
pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasie dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy 
wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu 
całego etapu edukacyjnego. 

 

13) Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców  z warunkami 
i sposobami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz  
ze szczegółowymi kryteriami ocen zachowania ucznia oraz trybem odwoławczym od tych 
ocen, a także z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz programem wychowawczym 
szkoły. 

 

14) Formy kontaktów wychowawcy z rodzicami są następujące: 

a) spotkania indywidualne, 
b) zebrania informacyjne 
c) wywiadówki śródroczne, 
d) współpraca w ramach rady klasowej, 
e) otwarte lekcje, 
f) pedagogizacja rodziców, 
g) konsultacje. 

 
§ 24 

Zakres zadań nauczycieli przedszkola: 

1. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania poprzez: 
 
1) Rzetelne przekazywanie informacji dotyczących rozwoju dziecka. 

 
2) Wypracowanie z rodzicami jednolitych form oddziaływania na dziecko. 

 
3) Zgłaszanie rodzicom niepokojących oznak dotyczących zdrowia i prawidłowego 

rozwoju dziecka, podczas rozmów indywidualnych z rodzicami w ciągu tygodnia, 
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cyklicznych spotkań grupowych, udziału rodziców w uroczystościach 
przedszkolnych. 

 

2. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz  odpowiedzialność za jej 
jakość, a w szczególności: 

 

1) Organizowanie ciekawych, różnorodnych zajęć. 
 
2) Indywidualizowanie pracy z dziećmi. 

 
3) Dobieranie treści programowych odpowiednio do możliwości rozwojowych  

i zainteresowań dzieci. 
 

4) Właściwe i celowe wykorzystanie pomocy dydaktycznych. 
 

5) Dbanie o wystrój i estetykę pomieszczeń. 
 
3. Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie  

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, zakończonej analizą i oceną gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole.  

 
4. Współpraca ze specjalistami świadczącymi: 

 
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną z PPP (ujednolicenie oddziaływań 

wychowawczo-dydaktycznych, wypełnianie zaleceń Poradni). 
 

2) Opiekę zdrowotną (stały kontakt z pielęgniarką szkolną, wypełnianie odpowiedniej 
części „Karty badania rozwoju zdrowia dziecka 6 letniego”). 

§  25 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 
szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału  
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

 

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 
problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora 
na wniosek danego zespołu. 

 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
 

1) Opracowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.  
 

2) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych  
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w ramach nauczania blokowego, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów 
nauczania. 

 

3) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania 
wyników nauczania. 

 

4) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla początkujących nauczycieli. 

 

5) Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  
i eksperymentalnych programów nauczania. 

 

6) Analiza wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów. 
 

§ 26 

 

1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze według odrębnych 
przepisów. 
 

2. Powierzenie funkcji kierowniczych i odwołania z nich dokonuje dyrektor Zespołu  
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. 

 

3. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas krótszy niż okres powierzenia funkcji 
kierowniczej ulega przedłużeniu na czas powierzenia. 

 

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień, kwalifikacje, tryb powołania i 
odwołania dyrektora i jego zastępcy oraz innych osób, którym powierza się funkcje kierownicze 
w szkole określają odrębne przepisy. 

 

 

 

§ 27 

 

Wicedyrektorzy pełnią funkcje kierownicze w Zespole i zastępują dyrektora w czasie jego 
nieobecności. Do zadań wicedyrektora należy m. in.:  

 

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  
w Zespole.  
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2. Organizowanie i kontrolowanie toku codziennej pracy Zespołu. 
 

3. Opracowywanie i kontrola realizacji planów pracy Zespołu. 
 

4. Nadzór i odpowiedzialność za prawidłowość opracowania tygodniowego rozkładu zajęć i planu 
dyżurów nauczycielskich. 

 

5. Kontrolowanie dyscypliny pracy, organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli 
 i prowadzenie księgi zastępstw. 

 

6. Koordynowanie całości pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 

7. Przygotowanie sprawozdań i pism. 
 

8. Hospitowanie lekcji, akademii, uroczystości i innych form pracy dydaktyczno – wychowawczej 
nauczycieli. 

 

9. Kontrolowanie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej, wychowawców klas/oddziałów, opiekunów 
kół, organizacji oraz realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno-
kompensacyjnych, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania. 

 

10. Obliczanie płatnych godzin w ramach zastępstw nauczycieli. 
 

11. Wykonywanie innych prac na zlecenie dyrektora Zespołu wynikających z organizacji pracy 
placówek. 

 

§  28 

 

Na zasadach określonych odrębnymi przepisami w Zespole mogą być zatrudnieni inni pracownicy 
pedagogiczni. 

 

1.   W Zespole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. Do jego zadań należy m.in.: 

 

1) W ramach pracy pedagogicznej: 
a)   udostępnianie zbiorów  biblioteki i ICIM, 
b)   udzielanie informacji bibliograficznych, i tekstowych, 
c)   prowadzenie zajęć edukacyjnych przy współpracy wychowawców i nauczycieli, 
d)   współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-  

wychowawczych szkoły, 
e)  prowadzenie statystyki czytelnictwa, 
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f)  prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa, 
g)  sprawowanie opieki nad ICIM, 
h)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 
i)  współpraca z innymi bibliotekami (Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka 

Pedagogiczna). 
 

2)   W ramach pracy organizacyjno-technicznej: 

a)  gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły, 
b)  prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c)  opracowanie zbiorów bibliotecznych, 
d)  prowadzenie stałej konserwacji zbiorów, 
e)  dokonywanie selekcji zbiorów  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. W Zespole pracują wychowawcy świetlicy, których zadaniem jest: 
 

1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do samodzielnej pracy 
umysłowej. 
 

2) Ujawnianie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym 
zakresie 

 
3) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 

kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 
 

4) Tworzenie warunków do nauki własnej ucznia, przyzwyczajanie do 
systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji. 

5) Upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków higieny, 
czystości oraz dbałości o własne zdrowie. 

 
6) Kształtowanie prawidłowych postaw koleżeńskich, podtrzymywanie zwyczaju 

wzajemnej pomocy koleżeńskiej. 
 

7) Nauka poszanowania własności swojej i innych osób. 
 

8) Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczniów uczęszczających do świetlicy. 
 

9) Organizowanie gier i zabaw oraz innych form aktywności ruchowej, zarówno w sali 
jak i na świeżym powietrzu, mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju 
fizycznego dziecka. 

 
10) Rozwijanie u uczniów zainteresowań i uzdolnień oraz  organizowanie zajęć w tym zakresie. 

     

11) Stwarzanie warunków i nawyków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie odpowiedniej w 
tym zakresie rozrywki.  
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3. Zespół zatrudnia pedagoga i psychologa szkolnego, których zadaniem jest: 
 

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 
stron uczniów. 
 

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu i szkole w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów. 

 

3) Udzielanie 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 szkolnym  
i pozaszkolnym uczniów. 

 

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 

 

7)  Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

 

8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 
udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 

4. Do pracujących w Zespole nauczycieli terapii pedagogicznej i logopedy należy  
w szczególności: 

 

1) Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych. 
 

2) Określanie korzystnych form rozwoju. 
 

3) Opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów terapeutycznych: 
a)   stymulujących rozwój dzieci, 
b)   niwelujących braki i dysfunkcje rozwojowe w zakresie wad wymowy, 
c)   niwelujących  zaburzenia psychoruchowe i zaburzenia emocjonalne,  
d)   przezwyciężaniu trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu się matematyki. 
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4) Opracowanie i przeprowadzenie indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej. 

 
5) Wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu 

wyrównania braków i dysfunkcji rozwojowych. 
 

6) Ścisła współpraca z pedagogiem, psychologiem oraz wychowawcami. 
 

§  29 

 

1. Do wykonywania prac administracyjno – gospodarczych i budżetowo – finansowych oraz w celu 
utrzymania ładu, porządku i higieny w Zespole zatrudnia się pracowników administracyjnych i 
obsługi. 

 

2. Do obowiązków pracowników obsługi należy zapewnianie bezpieczeństwa uczniom/dzieciom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę/przedszkole. Wyznaczony pracownik obsługi pełni 
dyżur przy wejściu do szkoły/przedszkole i do jego obowiązków należy dbałość o to, aby 
nieodpowiednie osoby nie wchodziły na teren placówek, a te które weszły do budynku wpisywały 
się do „zeszytu ewidencji wejść na teren szkoły”. Pracownicy obsługi pilnują także, aby uczniowie 
nie opuszczali szkoły bez zezwolenia.  

 

3. W szkole istnieje Gabinet Medycyny Szkolnej, w którym dyżur pełni pielęgniarka. 
 

4.  Zespół zatrudnia inspektora BHP. 
 

5.  Co cztery lata pracownicy Zespołu wybierają Społecznego Inspektora Pracy zajmującego się 
sprawami pracowniczymi i dotyczącymi bezpieczeństwa osób zatrudnionych w Zespole. 
Inspektor jest przedstawicielem pracowników w relacjach  
z dyrekcją i Państwową Inspekcją Pracy. 

 

6. Szkoła może zatrudnić opiekuna dzieci na drodze, którego zadaniem jest pomoc dzieciom w 
bezpiecznym przejściu po pasach przez ulicę. W realizacji tego zadania szkoła współpracuje z 
Powiatowym Urzędem Pracy, który kieruje do szkoły chętnych  
do objęcia stanowiska pracy w ramach robót publicznych. Okres każdorazowego zatrudnienia 
opiekuna dzieci na drodze nie może być dłuższy niż sześć miesięcy,  
co regulują odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

UCZNIOWIE/DZIECI ZESPOŁU 
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§  30 

 

Zasady rekrutacji  uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.  

 
1. Dzieci zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły, przyjmowane  

 są  z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka.  

2. Rodzic /prawny opiekun zapisuje dziecko, składając Kartę zapisu dziecka do szkoły  
w sekretariacie placówki /załącznik nr 1/. 

§  31 
 

Zasady rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.  

1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna wniosek rodzica o przyjęcie dziecka 
do szkoły, złożony do dyrektora Zespołu do  dnia określonego w „Zasadach zapisów 
dzieci do klas pierwszych”/załącznik nr 2/.     

 
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna według następujących 

kryteriów naboru: 
 

L.p. Kryterium Punkty 
1. Dziecko realizujące roczne obowiązkowe wychowanie 

przedszkolne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 
 w Gliwicach 

25 pkt. 

2. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do placówek 
wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr3 

w Gliwicach  

20 pkt. 

3. Dzieci rodziców pracujących w rejonie SP5 i PM 20 15 pkt. 
4. Dzieci, których krewni (babcia, dziadek) wspierający 

rodziców w zapewnieniu im opieki, mieszkają w rejonie SP5 
i PM 20 

10 pkt. 

3. Komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, składa się z przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej, zastępcy przewodniczącego i trzech członków. 

 
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej  należy w szczególności: 

 
1) Analiza wniosków i ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Komisja 

dokonując analizy wniosków oblicza sumę uzyskanych punktów – o kolejności 
przyjęcia kandydata na wolne miejsce decyduje suma uzyskanych punktów  
z  poszczególnych kryteriów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, 
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komisja kwalifikuje do przyjęcia najstarszego kandydata, biorąc pod uwagę dzień, 
miesiąc i rok urodzenia. 
 

2) Podanie do publicznej wiadomości w dniu określonym w „Zasadach zapisów dzieci 
do klas pierwszych” listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na 
szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. Listy zawierają: imiona 
i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 

 
5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do  szkoły jeżeli w toku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i rodzic w ciągu siedmiu dni potwierdził 
wolę nauki w szkole oraz złożył wymagane dokumenty. 

 
6. Komisja ustala i podaje do publicznej wiadomości listy zawierające imiona  

i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych kandydatów uszeregowane  
w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia  
do przyjęcia lub informację o liczbie wolnych miejsc.  

 
7. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły komisja podaje do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń oraz są do wglądu  
w sekretariacie szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony  
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej.  

 
8. Komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
9. Tryb odwoławczy. 

 
1) W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata. 
 

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata. 

 
3) Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
4) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 

5) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie  
siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Zespołu 
może zostać wniesiona skarga do sądu administracyjnego. 
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10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno 
zakończyć się do końca sierpnia.  

 
11. Przechowywanie danych osobowych. 

 
1) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż 
do końca okresu, w którym uczęszcza on do szkoły. 
 

2) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku. 
 

3) W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, 
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 
dyrektorowi Zespołu uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, 
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.     

§  32 

1. Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5. 

1) Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się drogą elektroniczną lub  
przyjmowane są w sekretariacie szkoły.  Rodzic wypełnia formularz zgłoszenia 
dziecka. 
 

2) Zapisy trwają w marcu i kwietniu roku kalendarzowego, w którym dziecko 
rozpoczyna zajęcia. 
 

3) Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci w innych 
terminach w miarę  wolnych miejsc. 
 

4) Pierwszeństwo zapisu mają dzieci z obwodu szkoły. 

§  33 

1. Zasady rekrutacji wychowanków do Przedszkola Miejskiego nr 20. 

1) Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku  od 3 do 5 lat. 
 

2) Dzieci zamieszkałe w obwodzie przedszkola przyjmowane są na zasadzie rekrutacji 
prowadzonej przez UM w Gliwicach.  

 
3) Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gliwicami oraz dzieci w wieku 2,5 lat mogą 

ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które 
będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole 
będzie dysponowała wolnymi miejscami. 
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4) Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się  
na wniosek rodziców dziecka. 

 

5) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora Zespołu. 

§  34 

 

 

1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym 
roku      kalendarzowym, w którym dziecko  kończy 5 lat oraz trwa do ukończenia     szkoły nie 
dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. 
 

1) W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku 
szkolnego może być odroczone. 

2)   Decyzje w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor Zespołu na wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów oraz opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 

 

2. Na wniosek rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły może   zezwolić 
na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może 
otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego 
przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełnienia 
obowiązku szkolnego. 

 

3. Nie wypełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji wg ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym. 

 

 

 

§  35 
 

 

 

 

 

 Prawa i obowiązki ucznia. 

 

1. Uczeń szkoły ma obowiązek: 
 

1) Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych przewidzianych planem nauczania danej 
klasy. 
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2) Uczyć się systematycznie i pracować nad własnym rozwojem. 
 

3) Troszczyć się o honor szkoły, jej dobre imię, szanować i wzbogacać jej tradycje. 
 

4) Wypełniać polecenia nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły, przestrzegać 
obowiązujących przepisów i zarządzeń władz szkolnych, powierzone zadania wypełniać 
sumiennie i odpowiedzialnie. 

 

5) Odnosić się z szacunkiem do przełożonych oraz wszystkich pracowników szkoły oraz 
kolegów. 

 

6) Zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia. 
 

7) Chronić własne zdrowie i bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo innych uczniów. 
 

8) Dbać o ład , porządek i estetykę swojej klasy, atmosferę w niej panującą oraz wspólnie 
użytkowane dobro: sprzęt, meble, urządzenia i pomoce szkolne. 

 

9) Przestrzegać postanowień statutu. 
10) Dbać o piękno mowy ojczystej. 

 

11) Przestrzegać zasad współżycia społecznego. 
 

12) Brać aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz  właściwie 
zachowywać się w trakcie ich trwania. 

 

13) Niezwłocznie, najpóźniej w ciągu tygodnia od ustania nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych, dostarczyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie tej nieobecności, podpisane 
przez jednego z rodziców/prawnych opiekunów w zeszycie korespondencyjnym. 

 

14)  Stosować się do zakazu korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły  
(w szczególności nagrywania i robienia zdjęć). Telefony mają być wyłączone  
w czasie zajęć. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie telefonu  
za zgodą nauczyciela i w jego obecności. Uczeń powinien przestrzegać postanowień 
regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

 

15)  Przestrzegać zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły, które są następujące: 
a) strój ucznia musi być schludny i w stonowanych kolorach,  
b) ubiór powinien być skromny, nie wyzywający (nie odsłaniać brzucha i nie posiadać 

głębokiego dekoltu), 
c) biżuteria musi być bezpieczna dla ucznia i otoczenia (zakaz noszenia długich 

kolczyków, niebezpiecznych akcesoriów - pasków, bransolet, wisiorków itp.),  
d) uczeń nie powinien farbować włosów, 
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e) dopełnieniem stroju jest obuwie zmienne, które ma być czyste, 
f) podczas uroczystości szkolnych i w wyznaczone dni uczeń jest zobowiązany nosić 

ubiór galowy, który powinien  być elegancki: 
-  dla dziewcząt: biała bluzka, czarna albo granatowa spódniczka lub spodnie 
- dla chłopców: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie, 

g) o stroju na zajęcia sportowe decyduje nauczyciel prowadzący te zajęcia.  
 

2.  Uczeń szkoły ma prawo do:  

 

1) Zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i wymaganiami. 
 
2) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
 

3) Rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 
 

4) Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej,   
w tym redagowania własnej gazety. 

 

5) Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 

6) Udziału w akcji tzw. „zielonych szkół” oraz uczestniczenia w organizowanych formach 
wypoczynku wakacyjnego i ferii szkolnych. 

 

7) Opieki medycznej i poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego. 
 

8) Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
 

9) Reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
 

10) Powiadomienia z wyprzedzeniem o terminach i zagadnieniach prac pisemnych  
z poszczególnych przedmiotów. 

 

11) Właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej. 

 

12) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz  
do ochrony i poszanowania jego godności. 

 

13) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 
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14) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

 

15) Rozwijania zdolności, zainteresowań oraz talentów. 
 

16) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 
nauce. 

 

17) Pomocy w przypadku trudności w nauce. 
 

18) Korzystania, podczas zajęć lekcyjnych, z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 
dydaktycznych, księgozbioru biblioteki. 

  

19) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  
w organizacjach działających w szkole. 

 

20) Zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, młodzieżowych i społecznych działających w 
szkole. 

 

§  36 

 

1. Szkoła stwarza organizacjom uczniowskim, młodzieżowym i społecznym warunki do aktywnej  
działalności oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych. 
 

2. Cele, zadania i formy działalności organizacji wyżej wymienionych określają ich regulaminy, które 
nie mogą być sprzeczne ze statutem. 

§  37 

 

Nagradzanie i karanie ucznia. 

 

1. Uczeń szkoły jest nagradzany za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorowe postępowanie i 
wybitne osiągnięcia w pracy i nauce. Nagrody i pochwały mogą przybierać następujące formy: 

 

 

 

1) List pochwalny.   
 

 

 

2) Pochwała słowna. 
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3) Pochwała słowna wygłoszona na apelu. 
 

 

 

4) Dyplom. 
 

 

 

5) Nagroda książkowa, puchar, statuetka. 
 

 

 

6) Uczeń klasy IV i V, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  
z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne do 
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

 

 

7) Uczeń klasy VI, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

8) Począwszy od klasy IV uczeń może otrzymać po I i II półroczu stypendium za wybitne 
osiągnięcia w nauce i sporcie. 

 

 

2. Uczniowi szkoły może zostać udzielona kara, m.in. za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, 
regulaminów szkolnych, za lekceważenie obowiązków uczniowskich, a także  
za naruszenie porządku i bezpieczeństwa w szkole. Uczeń może być ukarany:  
 

1) Upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy. 

2) Upomnieniem lub naganą dyrektora Zespołu. 

3) Upomnieniem lub naganą dyrektora udzieloną na apelu. 

4) Upomnieniem lub naganą rady pedagogicznej. 

5) Przeniesieniem do równoległej klasy. 
 

 

 

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

4. Nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 
 

5. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próbny, jeżeli uczeń uzyska poręczenie 
samorządu klasowego lub uczniowskiego. 

 

6. Uczeń szkoły w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać 
przeniesiony przez Śląskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły podstawowej. Podstawę do 
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sformułowania wniosku stanowi uchwała Rady Pedagogicznej zaopiniowana przez samorząd 
uczniowski. 

7. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie, o którym mowa w punkcie  
6 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zachowanie ucznia uznano  
za demoralizujące innych uczniów lub gdy zagraża ono ich bezpieczeństwu  
np. w przypadku dokonania dotkliwego pobicia,  w przypadku  dokonania kradzieży,  
w przypadku narkomanii.  

 

8. Uczeń ma prawo odwołania się w terminie czternastu dni od wymierzonej kary  
do organu, który karę wymierzył. Decyzja tego organu jest ostateczna. 

 

9. Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia  
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia 
wychowawca zainteresowanego ucznia. 

 

ROZDZIAŁ VIII 
 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 
 

§ 38 

1.   Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu 
nauczania oraz formułowaniu oceny. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
 

1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach  
w tym zakresie. 
 

2) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 
 

3) Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
 

4) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 
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3. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele uczący tego samego lub pokrewnego 
przedmiotu w ramach zespołów przedmiotowych. Są one jednakowe dla danego poziomu 
nauczania. 

4. Przedmiotowe wymagania edukacyjne obejmują wymagania na poszczególne oceny szkolne. 
5. Nauczyciele, w pierwszym tygodniu września, przekazują do biblioteki szkolnej przedmiotowe 

wymagania edukacyjne w celu udostępnienia ich uczniom i rodzicom/opiekunom. 
 

 

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

 

1) Szczegółowych zasadach i kryteriach oceniania z danego przedmiotu. 
2) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 

3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz  
ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 
oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

 

8. Ocenianie w szkole przebiega według następujących zasad: 
 

1) Zasada systematyczności. 

2) Zasada obiektywizmu. 

3) Zasada jawności. 

4) Zasada rzetelności. 

5) Zasada zgodności z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. 

 

9. Ocenianie w szkole uwzględnia:  
 

1) Możliwości intelektualne ucznia. 

2) Wkład pracy wychowanka. 

3) Systematyczność uczenia się. 

4) Aktywność ucznia na lekcjach. 
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§ 39 
Ocenianie w pierwszym etapie edukacyjnym ( w klasach I – III). 

1. W edukacji wczesnoszkolnej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną 
opisową.  
 

2. Ocenie podlegają umiejętności i wiedza z zakresów: 
 

1) Edukacji polonistycznej. 

2) Języka obcego nowożytnego. 

3) Edukacji matematycznej. 

4) Edukacji przyrodniczej. 

5) Edukacji społecznej. 

6) Edukacji plastycznej. 

7) Edukacji muzycznej. 

8) Edukacji technicznej. 

9) Wychowania fizycznego. 

10) Zajęć komputerowych. 

11) Religii/etyki. 

 § 40 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców  
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz z wymaganiami edukacyjnymi 
wynikającymi z Podstawy Programowej dot. uczniów klasy trzeciej. 

 
2. System oceniania osiągnięć uczniów edukacji wczesnoszkolnej w szkole polega na 

ciągłej obserwacji ucznia, bieżącej - punktowej ocenie opisowej, podsumowanej 
śródroczną i roczną oceną opisową. 

 
3. W procesie oceniania narzędziami są: karty obserwacji w dzienniku zajęć, karty osiągnięć 

edukacyjnych dla rodziców /prawnych opiekunów i uczniów. 
 
4. Klasyfikacyjna ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych  to ocena opisowa,  w formie 

zapisu punktowego na Kartach Osiągnięć Edukacyjnych /załączniki nr 3, 4, 5/. 
 
5. Klasyfikacyjna ocena roczna z zajęć edukacyjnych i z zachowania przyjmuje formę listu 

skierowanego do dziecka i rodziców. Treść listu znajdować się będzie w dzienniku 
lekcyjnym, arkuszu ocen oraz na świadectwie. 

 
6. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz 
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wskazuje na potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z pokonywaniem  
trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień.  

 
7. Funkcje oceny opisowej: 

 
1) Diagnostyczna – daje odpowiedź na pytanie na ile uczeń realizuje wymagania stawiane przez 

nauczyciela. 
 

2) Informacyjna – przekazuje informację, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć. 
 

3) Korekcyjna – odpowiada na pytanie na czym, uczeń musi jeszcze popracować,  
co poprawić, zmienić, udoskonalić. 

 

4) Motywacyjna – zachęca dziecko do samorozwoju, dająca wiarę we własne siły. 
 

5) Rozwojowa – koncentruje się na dziecku, ale również aktywizuje nauczyciela, zachęcając go 
do zmian w metodach pracy. 

 

8. W klasach I – III  bieżąca ocena opisowa wyrażona jest: 
 

 

1)  W formie pisemnej punktowo: 
a)   6pkt – wspaniale, doskonale, 
b)   5pkt – bardzo dobrze, znakomicie, 
c)   4pkt – dobrze, wystarczająco, 
d)   3pkt – mogłoby być lepiej, popracuj, 
a)   2pkt – masz duże braki, musisz je uzupełnić, 
b)   1pkt – niedostateczny poziom wiedzy i umiejętności. 

 

 

 

2) W formie ustnej jako pochwała, zachęta mobilizująca do dalszej pracy. 
 

9. Sześciopunktowa skala bieżących osiągnięć ucznia uwzględnia również wysiłek  
włożony przez dziecko w proces uczenia się: 

 

1) 6 punktów – oznacza samodzielne, bezbłędne wykonywanie poleceń  
o podwyższonym stopniu trudności. Biegłe stosowanie  zdobytej wiedzy  
i umiejętności wykraczające ponad poziom podstawowy. Rozwiązywanie zadań  
o rozszerzonym stopniu trudności, wykonywanie dodatkowych prac 
długoterminowych, wymagających samodyscypliny w ich realizacji. 

 

2) 5 punktów – oznacza samodzielne i bezbłędne wykonywanie poleceń  
z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności wymaganych na danym, podstawowym 
poziomie nauczania. Uczeń jest bardzo aktywny i starannie wykonuje zadania. 
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3) 4 punkty – oznacza wykonywanie ćwiczonych wcześniej poleceń samodzielnie,  
z drobnymi pomyłkami. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności wymaganych 
na danym poziomie nauczania. Uczeń śledzi tok lekcji i pracuje wystarczająco dobrze  
po dodatkowych wyjaśnieniach nauczyciela. 

 

4) 3 punkty – oznacza wykonywanie ćwiczonych wcześniej poleceń z licznymi pomyłkami, 
wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności wymaganych na danym poziomie nauczania 
pod kierunkiem nauczyciela. Uczeń pracuje w miarę swoich możliwości, mimo pomocy osiąga 
niskie wyniki. 

 

 

 

5) 2 punkty – oznacza wykonywanie ćwiczonych wcześniej poleceń z licznymi pomyłkami w 
poprawności. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności wymaganych w podstawie 
programowej, tylko z pomocą nauczyciela. uczeń wymaga ciągłej kontroli i pomocy ze strony 
nauczyciela, mimo tego często nie kończy pracy na lekcji. Uczeń nie w pełni opanował treści 
podstawy programowej na danym poziomie nauczania. 

 

 

 

6) 1 punkt – oznacza wykonywanie niedostatecznej ilości zadań poprawnie, odmowę wykonania 
poleceń lub świadome niewykorzystanie indywidualnych umiejętności  
w pracy pomimo wskazówek nauczyciela. Uczeń unika wysiłku, nie rozpoczyna pracy z 
powodu niechęci lub uporu, ma negatywny stosunek do wydanych poleceń, często odmawia 
ich wykonania. Nie opanował treści podstawy programowej  
na danym poziomie nauczania. 

 

10. Dopuszcza się w bieżącym, cząstkowym ocenianiu, stosowanie przy zapisie punktowym 
plusów i minusów. 
 

11. Informacje o poziomie wiedzy i umiejętności ucznia będą przedkładane rodzicom  
w formie Kart Osiągnięć Edukacyjnych na spotkaniach zgodnie z ustalonym harmonogramem 
zebrań. 

 

12. Wiadomości z religii zgodnie z odrębnymi przepisami, oceniane są w formie stopni szkolnych. 
 

13. Bieżące monitorowanie zachowania ucznia będzie odnotowane w Kartach Obserwacji – w 
dziennikach zajęć, oraz podsumowane śródroczną oceną opisową umieszczoną  
na Kartach Osiągnięć Edukacyjnych. 

 

§  41 

 

1. Ocena zachowania uczniów  klas I-III uwzględnia w szczególności:  
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1) Kulturę osobistą , stosunek ucznia do personelu i innych dzieci w szkole. 
 

2) Poszanowanie mienia społecznego. 
 

3) Stosunek do obowiązków szkolnych, przygotowanie do zajęć. 
  

4) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 
 

5) Współpraca w zespole, zasady współżycia społecznego, respektowanie ogólnie przyjętych 
norm społecznych. 

 

2. W bieżącej i śródrocznej ocenie opisowej zachowania stosuje się następujące oznaczenia i 
kryteria: 

 

 

1) Uczeń zachowujący się bardzo dobrze otrzymuje ocenę „A – jesteś wzorem”,  
co oznacza, że: 
a)  systematycznie i starannie odrabia zadania domowe, 
b)  wzorowo wywiązuje się z podjętych obowiązków, 
c)  szanuje sprzęt szkolny, 
d)  przynosi potrzebne przybory i strój gimnastyczny, 
e)  godnie reprezentuje szkołę w konkursach i imprezach okolicznościowych, 
f)  w czasie zajęć i przerw zachowuje się kulturalnie, 
g)  jest aktywny, pilny, staranny i obowiązkowy, 
h)  chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 
i)  kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, 
j)  dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą 
k)  dba o bezpieczeństwo własne i innych, 
l)  przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie, 
m)  prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła, 
n)  szanuje symbole narodowe. 

2) Uczeń zachowujący się dobrze otrzymuje ocenę „B – reprezentujesz właściwą postawę”, co 
oznacza, że: 
a) zdarza się, że nie odrobi pracy domowej lub nie przyniesie potrzebnych przyborów, stroju 

sportowego, 
b) szanuje sprzęt szkolny, 
c) przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie, 
d) kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, 
e) dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, 
f) dba o bezpieczeństwo własne i innych, 
g) jest aktywny na zajęciach, 
h) sporadycznie zdarza się, że popada w konflikty z rówieśnikami, 
i) okazuje szacunek dla symboli narodowych. 

 

3) Uczeń zachowujący się niestosownie otrzymuje ocenę „C – nie zawsze zachowujesz się 
poprawnie”, co oznacza, że: 
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a) bywa nieprzygotowany do zajęć, czasami nie odrabia prac domowych, zapomina 
przyborów szkolnych, stroju sportowego, 

b) nie zawsze szanuje sprzęt szkolny, 
c) w czasie  zajęć jest mało aktywny, 
d) nie zawsze jest zdyscyplinowany, 
e) zdarza się, że jest agresywny i niekoleżeński, 
f) nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
g) nie zawsze dba o swój wygląd i higienę osobistą, 
h) wykonuje tylko narzucone polecenia, 
i) stara się przestrzegać norm i zasad funkcjonujących w grupie, 
j) nie zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych, 
k) zdarza się, że nie okazuje szacunku dla symboli narodowych. 

 

4) Uczeń zachowujący się nieodpowiednio otrzymuje ocenę „D – twoje zachowanie budzi duże 
zastrzeżenia, co oznacza, że: 
a) często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, 
b) w czasie zajęć przeszkadza innym uczniom i nauczycielowi, 
c) nie reaguje na uwagi i upomnienia, 
d) nie przestrzega obowiązujących zasad i umów obowiązujących w grupie, 
e) nie szanuje sprzętu szkolnego, 
f) jest niestaranny i niesystematyczny, 
g) używa wulgarnych słów, 
h) zdarzają mu się zachowania przekraczające granice bezpieczeństwa, 
i) jest agresywny, wulgarny w stosunku do koleżanek i kolegów, 
j) permanentnie popada w konflikty z rówieśnikami, 
k) nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
l) nie okazuje szacunku dla symboli narodowych. 

 

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 
ucznia edukacji wczesnoszkolnej, na wniosek wychowawcy oraz  
po zasięgnięciu opinii rodziców /prawnych opiekunów dziecka. 

 

4. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy  
lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców /prawnych opiekunów Rada 
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej, 
również podczas roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

§  42 

Ocenianie bieżące w drugim etapie edukacyjnym (w klasach IV – VI). 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz  
ich rodziców /prawnych opiekunów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
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2. W trakcie trwania półrocza w kl. IV - VI uczeń zdobywa oceny cząstkowe według skali (dopuszcza 
się możliwość stosowania skrótów): 

 

1) 6 – celujący   cel 
2) 5 – bardzo dobry  bdb 
3) 4 – dobry    db 
4) 3 – dostateczny   dst 
5) 2 – dopuszczający  dop 
6) 1 – niedostateczny  ndst 

 

3. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaków plus i minus, przy czym 
nauczyciel informuje uczniów o konsekwencjach stosowania znaków wspomagających. 

 

4. Zapisu ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów dokonuje się w dziennikach 
lekcyjnych wg wpisanej przez nauczyciela „legendy” tzn. informacji o tym, z jakiej formy 
sprawdzania lub jakiego zakresu materiału uczeń otrzymał ocenę. 

 

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów. 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę. 
 

7. Pisemne prace kontrolne pozostają w dokumentacji nauczyciela. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów, sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom. 
 

9. Rodzice /prawni opiekunowie podczas pięciu spotkań śródrocznych (we wrześniu, 
listopadzie, styczniu, marcu i maju) i rozmów indywidualnych w ramach cotygodniowych 
konsultacji uzyskują od wychowawcy klasy i nauczycieli poszczególnych przedmiotów 
informacje o ocenach oraz informacje na temat poczynionych przez ucznia postępów, 
trudności w nauce, zachowania oraz specjalnych uzdolnień dziecka. 

10. Uzyskiwane przez ucznia oceny są na bieżąco wpisywane do tabeli ocen znajdującej się 
w każdym zeszycie przedmiotowym. Rodzice ucznia zobowiązani są do podpisywania 
wszystkich ocen znajdujących się w tabeli. 

 

11. Ustala się następujące terminy sprawdzania i oceniania prac pisemnych przez 
nauczycieli: 

1) Prace klasowe – do dwóch tygodni. 

2) Pozostałe pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia - do jednego 
tygodnia. 

 

12.  Zasady szczegółowe dotyczące wystawiania ocen cząstkowych 
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1) Ocenianie powinno przebiegać systematycznie i planowo. W ciągu roku szkolnego 
należy przestrzegać rytmicznego, w miarę częstego oceniania uczniów. 
 

2) Ustala się ilość ocen cząstkowych koniecznych do wystawienia oceny klasyfikacyjnej: 

a) dla przedmiotów realizowanych w wymiarze jednej godz. tygodniowo – 
minimalnie trzy oceny, 

b) dla przedmiotów realizowanych w wymiarze dwóch godz. tygodniowo – 
minimalnie cztery oceny,  

c) dla przedmiotów realizowanych w wymiarze powyżej dwóch godz. tygodniowo – 
minimalnie sześć ocen. 

 

3) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki uwzględnia 
się w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć (zaangażowanie, obowiązkowość, 
przygotowanie do lekcji, terminowość, dbałość o sprzęt wykorzystywany podczas 
lekcji). 

 

4) Ustala się następujące narzędzia oceniania i formy sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych ucznia: 

a) odpowiedź ustna,  
b) kartkówki (maksymalnie z trzech ostatnich lekcji) – maksymalnie15 minut, 
c) prace klasowe i sprawdziany – trwające jedną godzinę i dwie godziny, 
d) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
e) zadania domowe, 
f) ćwiczenia praktyczne, 
g) aktywność na lekcjach. 

 

5) Uczeń ma prawo do nie przygotowania się do lekcji bez podania przyczyny: 

a) dwukrotnego w półroczu w przypadku dwóch i więcej godzin danego przedmiotu 
w tygodniu, 

b) jednokrotnego w półroczu w przypadku jednej godziny przedmiotu w tygodniu. 
 

6) Uczeń ma obowiązek zgłosić w/w nie przygotowanie do lekcji podczas sprawdzania 
obecności. 

 

7) Nie przygotowanie się ucznia do lekcji nauczyciel przedmiotu odnotowuje  
w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w dzienniku lekcyjnym. 

 

8) Jednodniowa nieobecność ucznia na zajęciach z danego przedmiotu nie daje  
mu prawa do braku przygotowania na lekcji następnej. 

 

9) W przypadku usprawiedliwionej kilkudniowej (nie dłuższej niż tydzień) nieobecności 
na zajęciach lekcyjnych uczeń ma prawo do nie przygotowania w dwóch pierwszych 
dniach po powrocie do szkoły, a w przypadku dłuższej nieobecności uczeń powinien 
nadrobić zaległości w ciągu jednego tygodnia. 
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10) O przewidywanym terminie pracy klasowej lub sprawdzianu nauczyciel powiadamia 
uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje odpowiednią adnotacje  
w dzienniku lekcyjnym. 

 

11) Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia jednej pracy klasowej w danym dniu 
i maksymalnie trzech w ciągu tygodnia. 

 

12) Pisemne wypowiedzi uczniów (kartkówki) mogą być przeprowadzane w ciągu całego 
semestru, bez wcześniejszej zapowiedzi i nie mają wpływu na określony wyżej limit 
prac pisemnych. 

 

13.  Zasady dotyczące poprawiania ocen cząstkowych 

1)  Na prośbę ucznia nauczyciel może wyrazić zgodę na jednorazową poprawę ocen 
cząstkowych z odpowiedzi ustnych, kartkówek lub prac klasowych w terminie do 2 
tygodni od uzyskania niekorzystnej oceny. 

2)   Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela w godzinach jego konsultacji z prośbą o 
pomoc w wyjaśnieniu niezrozumiałych dla niego treści programowych.  
 

§ 43 
 

1. Działania związane ze zwolnieniem ucznia z zajęć edukacyjnych. 
 

1) Dyrektor Zespołu na wniosek rodzica zwalnia ucznia z zajęć z wychowania 
fizycznego lub  informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas 
określony w tej opinii. 

 

2) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub  informatyki 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
"zwolniony”. 

 

 

§ 44 
 

Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach IV - VI. 

1. Oceny klasyfikacyjne ustala się w klasach IV - VI według skali (dopuszcza się możliwość 
stosowania skrótów): 

1) 6 – celujący   cel 
2) 5 – bardzo dobry  bdb 
3) 4 – dobry   db 
4) 3 – dostateczny  dst 
5) 2 – dopuszczający  dop 
6) 1 – niedostateczny  nast. 
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2. Nie dopuszcza się stosowanie przy ocenach klasyfikacyjnych znaków plus i minus 
 

3. Oceny klasyfikacyjne są efektem rozpoznania przez nauczyciela poziomu  
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych. 

 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele danego przedmiotu, a ocenę  zachowania 
ustala wychowawca danej klasy. 

 

5. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych nauczyciel przedmiotu bierze pod uwagę udział 
ucznia w konkursach przedmiotowych i turniejach wiedzy. 

 

6. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli został oceniony ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem 
tych, z których został zwolniony. 

 

7. 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. 

 

 

 

 

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
 

9. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. Rada Pedagogiczna nie wyraża zgody na zdawanie egzaminu 
klasyfikacyjnego przez ucznia którego nieusprawiedliwione nieobecności  
w szkole przekroczyły 50% godzin realizowanych w danym półroczu w szkole. 
 

10. Jeżeli uczeń nie zda egzaminu klasyfikacyjnego może zdawać egzamin poprawkowy. 
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami. 

11.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok     
nauki oraz spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
 

12. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego reguluje odpowiednie 
rozporządzenie. 

§ 45 

 

Szczegółowe kryteria i zasady oceniania zachowania uczniów klas IV-VI. 
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1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez niego obowiązujących 
kryteriów ocen zachowania w klasach IV-VI, określonych w statucie szkoły. Ocena uwzględnia w 
szczególności: 
 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2) Zaangażowanie we własny rozwój. 

3) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

4) Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

5) Dbałość o kulturę języka. 

6) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

7) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

8) Okazywanie szacunku innym osobom.  
 

 

 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według 
następującej skali: 
 

 

 

1) Wzorowe 

2) Bardzo dobre 

3) Dobre 

4) Poprawne 

5) Nieodpowiednie 

6) Naganne 
 

 

 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  albo indywidualnego 
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,  

      w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

       

4. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny. Ocena zachowania jest 
jawna dla ucznia i jego rodziców i  nie ma wpływu na  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz  
ich rodziców /prawnych opiekunów o:  

 

1) Warunkach, kryteriach i sposobie oceniania zachowania. 
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2) Możliwości uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny. 

 

3) Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

6.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej 
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

7.    Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 

 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
a) przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących w szkole. 
b) jest dla innych uczniów w szkole i środowisku wzorem godnym naśladowania. 
c) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów, prezentuje 

taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę  
i poza nią tj. wycieczkach szkolnych, konkursach, zawodach, wyjściach do teatru, kina itp. 

d) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor i tradycje szkoły, godnie 
ją reprezentuje. 

e) dba o czysty, schludny strój. zawsze ubiera się do szkoły stosownie  
i estetycznie, zgodnie z przyjętymi normami (nie ubiera się wyzywająco, nie farbuje 
włosów, nie maluje paznokci, nie nosi niebezpiecznej, mogącej spowodować uraz 
biżuterii). w wyznaczone uroczyste dni przychodzi odświętnie ubrany. 

f) nie używa wulgaryzmów, dba o kulturę słowa. 
g) chętnie pracuje na rzecz klasy, szkoły i środowiska, sam wykazuje się dużym 

zaangażowaniem i inicjatywą w tej dziedzinie. 
h) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu powierzonych mu obowiązków.  
i) bierze udział w konkursach i imprezach szkolnych, a także międzyszkolnych, często 

osiągając sukcesy. 
j) systematycznie uczęszcza do szkoły i na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.  
k) jest zawsze punktualny, nie spóźnia się na lekcje. 
l) dąży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na miarę możliwości własnych i 

stwarzanych przez szkołę. 
m) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów. 
n) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób. 
o) dba o higienę osobistą i otoczenia (np. zawsze nosi obuwie zmienne, nie śmieci, itp.) 
p) nie ulega nałogom palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, środków 

odurzających i szkodliwych dla zdrowia oraz przestrzega innych o ich szkodliwości. 
q) właściwie reaguje na przejawy agresji i przemocy fizycznej i psychicznej. 

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących w szkole. 
b) daje dobry przykład innym uczniom w szkole i środowisku. 
c) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów, 

prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę  
i poza nią  tj. konkursach, wycieczkach, wyjściach do kina, teatru itp. 
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d) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor i tradycje szkoły, godnie 
ją reprezentuje. 

e) nie używa wulgaryzmów, dba o kulturę języka. 
f) często bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 
g) przychodzi do szkoły ubrany schludnie i estetycznie, zgodnie z przyjętymi normami (nie 

ubiera się wyzywająco, nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie nosi niebezpiecznej, 
mogącej spowodować uraz biżuterii). 

h) dobrze się uczy i sumiennie wypełnia obowiązki powierzone przez nauczycieli.  
i) systematycznie uczęszcza do szkoły i na bieżąco usprawiedliwia nieobecności. 
j) przychodzi punktualnie na lekcje.  
k) dąży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na miarę możliwości własnych  i 

stwarzanych przez szkołę. 
l) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów. 
m) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób. 
n) dba o higienę osobistą i otoczenia (np. nosi zmienne obuwie, nie śmieci, itp.) 
o) nie ulega nałogom palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, środków 
p) odurzających i szkodliwych dla zdrowia oraz przestrzega innych o ich szkodliwości. 
q) właściwie reaguje na przejawy agresji i przemocy fizycznej i psychicznej. 

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) z reguły przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących w szkole. 
b) cechuje go kultura osobista wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów, prezentuje 

taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią   tj. 
konkursach, wycieczkach, wyjściach do kina, teatru itp. 

c) w większości wypadków dba o dobro społeczności szkolnej, dba o honor  
i tradycje szkoły, godnie ją reprezentuje, itp. 

d) nie używa wulgaryzmów, dba o kulturę języka. 
e) zachęcony, bierze udział w  pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 
f) przychodzi do szkoły ubrany schludnie i estetycznie, zgodnie z przyjętymi normami (nie 

ubiera się wyzywająco, nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie nosi niebezpiecznej, 
mogącej spowodować uraz biżuterii). 

g) zwykle jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych przez 
nauczycieli.  

h) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności. 
i) przychodzi punktualnie na lekcje.   
j) dąży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na miarę możliwości własnych i 

stwarzanych przez szkołę. 
k) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów. 
l) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób. 
m) dba o higienę własną i otoczenia (np. nosi zmienne obuwie, nie śmieci, itp.) 
n) nie ulega nałogom palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, środków 

odurzających i szkodliwych dla zdrowia. 
o) właściwie reaguje na przejawy agresji i przemocy fizycznej i psychicznej. 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a) stara się przestrzegać postanowień regulaminów obowiązujących w szkole. 
b) stara się być kulturalny wobec pracowników szkoły, osób dorosłych i kolegów. 
c) uczy się poniżej własnych możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału. 
d) wykazuje elementarną kulturę osobistą. 
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e) stara się postępować zgodnie  z dobrem społeczności szkolnej (szanuje tradycje szkoły, 
godnie ją reprezentuje), a jeśli je naruszy dąży do poprawy. 

f) stara się dbać o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów. 
g) stara się wypełniać obowiązki i zadania powierzone przez nauczycieli  

i wychowawcę. 
h) zwykle ubiera się do szkoły stosownie, zgodnie z przyjętym normami (nie wyzywająco, 

nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie nosi niebezpiecznej, mogącej spowodować 
uraz biżuterii), a jeśli zdarzy się odstępstwo od tych zasad, dąży do poprawy. 

i) zdarza mu się nie przygotować do lekcji, swoim zachowaniem dezorganizować zajęcia, 
ale wykazuje postawę, która świadczy o dążeniu do poprawy. 

j) systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się na bieżąco usprawiedliwiać 
nieobecności, jednak zdarzają się nieliczne godziny nieusprawiedliwione. 

k) stara się nie spóźniać się na lekcje.  
l) na ogół szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów. 
m) przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób. 
n) przestrzega zasad dotyczących zdrowia i higieny (zdarza mu się nie zmienić obuwia). 
o) nie ulega nałogom palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, środków 

odurzających i szkodliwych dla zdrowia. 
p) na ogół reaguje prawidłowo na przejawy agresji i przemocy fizycznej  

i psychicznej. 
 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
a) nie przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących w szkole. 
b) ma niewłaściwy i lekceważący stosunek do pracowników szkoły i kolegów. 
c) często postępuje niezgodnie  z dobrem społeczności szkolnej (zaczepia rówieśników, 

dokucza im, prowokuje, przezywa, wyłudza pieniądze, szantażuje, itp.) 
d) używa wulgaryzmów, cechuje go niska kultura języka. 
e) kłamie i oszukuje. 
f) nie bierze, mimo motywacji nauczycieli, udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły.   
g) nie ubiera się zgodnie z normami przyjętymi przez szkołę, często jego wygląd budzi 

zastrzeżenia natury estetycznej (ubiera się wyzywająco, zdarza mu się farbować włosy, 
maluje paznokcie, nosi niebezpieczną, mogącą spowodować uraz biżuterię). 

h) nie przestrzega zasad właściwego zachowania się podczas uroczystości szkolnych.  
i) nie pracuje na miarę swoich możliwości i nie wypełnia obowiązków powierzonych przez 

nauczycieli, a swoim zachowaniem dezorganizuje zajęcia. 
j) nie przestrzega obowiązku terminowego usprawiedliwiania nieobecności, ma 

kilkanaście godzin nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza.  
k) często spóźnia się na lekcje.  
l) nie wykorzystuje danych mu  możliwości  rozwijania zainteresowań i zdolności. 
m) nie szanuje podręczników, mienia szkolnego  i społecznego oraz mienia kolegów. 
n) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób. 
o) nie przestrzega zasad dotyczących zdrowia i higieny (śmieci, nie zmienia obuwia, itp.). 
p) namawiany przez innych ulega nałogom, ale nikogo do tego nie przymusza. 
q) niewłaściwie reaguje na przejawy agresji i przemocy fizycznej i psychicznej. 

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
a) celowo i ostentacyjnie łamie postanowienia regulaminów obowiązujących  

w szkole. 
b) swoim zachowaniem demoralizuje innych uczniów w szkole i środowisku. 
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c) ma bardzo lekceważący, obraźliwy i agresywny stosunek do pracowników szkoły i 
uczniów. 

d) bardzo często postępuje niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej (znęca się fizycznie 
i psychicznie nad innymi, poniża, przezywa, grozi, wyłudza pieniądze, szantażuje, itp.) 

e) świadomie i nagminnie używa wulgaryzmów, cechuje go bardzo niska kultura języka. 
f) kłamie i oszukuje. 
g) nigdy nie bierze, mimo motywacji nauczycieli, udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły 

i środowiska. 
h) celowo i w ramach prowokacji łamie, przyjęte przez szkołę, normy dotyczące ubioru (nosi 

wyzywające stroje i niebezpieczną biżuterię, farbuje włosy, maluje paznokcie). jego 
wygląd budzi poważne zastrzeżenia natury estetycznej. 

i) łamie zasady zachowania na uroczystościach szkolnych i środowiskowych, często 
swoim niewłaściwym zachowaniem dezorganizuje ich przebieg. 

j) nie pracuje na lekcjach, swoim zachowaniem celowo dezorganizuje zajęcia. 
k) nie przestrzega obowiązku terminowego usprawiedliwiania nieobecności,  

w ciągu półrocza ma wiele godzin nieusprawiedliwionych.  
l) notorycznie spóźnia się na lekcje.  
m) mimo zachęty, nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności. 
n) świadomie i celowo niszczy podręczniki szkolne, mienie społeczne oraz mienie kolegów. 
o) swoim zachowaniem stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu pozostałych uczniów, 

często świadomie naraża siebie i inne osoby na niebezpieczeństwo. 
p) nie dba o własne zdrowie i nie przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia (celowo 

śmieci, nie zmienia obuwia, itp.) 
q) mimo przestróg i posiadanej wiedzy ulega nałogom i namawia do nich innych. 
r) niewłaściwie reaguje na przejawy agresji i przemocy fizycznej i psychicznej  

u innych osób. 
 

 

8. W przypadku szczególnych działań nie ujętych w kryteriach (tj. wszczęcie postępowania karnego 
przez odpowiednie służby, karygodne występki lub wybitne osiągnięcia, działalność charytatywna 
itp.) wychowawca ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania. 

 

9. Uczeń, który otrzymał pisemną naganę wychowawcy klasy nie może otrzymać w danym półroczu 
oceny zachowania wyższej niż poprawna. 

 

10. Uczeń który otrzymał naganę dyrektora Zespołu lub rady pedagogicznej, nie może otrzymać z 
zachowania oceny wyższej niż nieodpowiednia.  

 

11. Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznego i sumiennego odnotowania zarówno pochwał, 
jak i uwag negatywnych, dotyczących zachowania ucznia. Informacja powinna być wpisana do 
zeszytu uwag, podpisana i opatrzona datą. Pochwały dotyczące udziału w konkursach i 
zawodach sportowych wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia  
do danej imprezy. Zeszyt uwag znajduje się w dzienniku lekcyjnym. 

 

12. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Uwzględnia  
on pisemne uwagi z zeszytu oraz ustne opinie nauczycieli, pracowników szkoły  
i rówieśników. Wychowawca ma również obowiązek uwzględnić opinię zamieszczoną  
w specjalnym arkuszu ocen proponowanych, który wypełniają uczący nauczyciele, uczniowie 
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danej klasy i oceniany uczeń. Opinia ta wyrażana jest poprzez wpisanie  
w odpowiedniej tabeli w arkuszu oceniania zachowania liczby punktów odpowiadających skali 
ocen zachowania /załącznik nr 6/ : 

   

1) 6 punktów – wzorowe 

2) 5 punktów – bardzo dobre 

3) 4 punkty – dobre  

4) punkty – poprawne 

5) punkty – nieodpowiednie  

6) 1 punkt – naganne 
 

 

13. W sytuacji, gdy ocena zachowania jest dyskusyjna, wychowawca zwołuje zebranie 
zainteresowanych nauczycieli, aby omówić problematyczne kwestie i ustalić ocenę końcową -  
śródroczną lub roczną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Na miesiąc przed końcoworoczną klasyfikacją wychowawca klasy zobowiązany jest 
poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej dla niego ocenie 
zachowania. Informacja wpisywana jest do zeszytu korespondencyjnego ucznia za pisemnym 
potwierdzeniem rodziców. 

 

15. W terminie trzech dni od wpisu uczeń ma prawo złożyć do wychowawcy pisemną, podpisaną 
przez rodzica prośbę o podwyższenie przewidywanej, rocznej oceny zachowania pod warunkiem, 
że występują niewielkie uchybienia w wypełnieniu kryteriów przewidzianych na wyższą ocenę 
zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Wychowawca spisuje z uczniem, ubiegającym się o uzyskanie oceny zachowania wyższej niż 
przewidywana, kontrakt, w którym zainteresowany zobowiąże się  
do podjęcia konkretnych działań określonych w kryteriach, wskazanych przez wychowawcę. 
Rodzice /prawni opiekunowie ucznia zapoznają się z treścią kontraktu,  
co potwierdzają podpisem. 
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17. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca 
analizuje stopień realizacji zadań zawartych w kontrakcie i po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
ucznia i zespołu klasowego utrzymuje bądź podwyższa przewidywaną, roczną ocenę 
zachowania. 

 

18. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem p. 19. 

 

19. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 
siedmiu dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, 
że zastrzeżenia są zasadne, dyrektor Zespołu podejmuje działania zgodne z odpowiednim 
rozporządzeniem. 

 

20. Uczniowi, który nie jest klasyfikowany z jednego lub kilku obowiązkowych przedmiotów nauczania 
ustala się ocenę zachowania zgodną z kryteriami zawartymi w niniejszym dokumencie. 

§ 46 

 

 

Promocja  i  klasyfikacja roczna. 
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są 
zobowiązani do poinformowania ucznia  i jego rodziców   o przewidywanych dla niego 
ocenach klasyfikacyjnych  dokonując wpisu do zeszytu przedmiotowego. 

 

3. Uczeń i jego rodzice mają prawo w terminie trzech dni od wpisania informacji  
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej pisemnie zwrócić się do nauczyciela  
z prośbą o umożliwienie uzyskania oceny wyższej pod warunkiem, iż wystawiając ocenę 
nauczyciel stwierdzi niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach  
w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych dla oceny wyższej niż 
przewidywana. 

 

4. Nauczyciel spisuje z uczniem ubiegającym się o uzyskanie oceny wyższej niż 
przewidywana kontrakt, który określa umiejętności i wiadomości niezbędne do jej 
otrzymania oraz zasady i formę ich sprawdzenia. Rodzice /prawni opiekunowie ucznia 
zapoznają się z treścią kontraktu i podpisują go. 

 

5. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel analizuje 
stopień realizacji postanowień kontraktu utrzymując, bądź podwyższając przewidywaną 
ocenę, o czym zawiadamia ucznia i jego rodziców. 
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6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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. 

 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 6 nie otrzymuje promocji  
i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem ust.13. 

 

8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej z wyróżnieniem. 

 

9. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  
 

10. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 
edukacyjnych w następujących przypadkach: 
 

1) Częstych, usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą. 
 

2) Wyjątkowych sytuacjach losowych w jakich znalazł się uczeń.  
 

3) Trudnych warunków bytowych dziecka. 
 

 
 

11. Formę i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określają odrębne przepisy. 
 

12. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
Zespołu jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu  dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia są zasadne, 
komisja powołana przez dyrektora szkoły w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie 
następnego roku szkolnego  przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 
w formie pisemnej i ustnej, bądź ustala ocenę zachowania zgodnie  
z odpowiednim rozporządzeniem. 

 

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, 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 

 

 

ROZDZIAŁ IX 
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Zasady gospodarki finansowej. 

 

1. Zespół jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową opartą na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 

 

2. Zespół uzyskuje dochody z opłat za: 
 

 

 

 

 

1) Udostępnianie dokumentacji przetargowej. 

2) Darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 

3) Wydanie zniszczonej lub zgubionej legitymacji szkolnej albo świadectwa szkolnego. 

4) Wynajem pomieszczeń szkolnych. 

5) Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w użytkowaniu zespołu. 
 
 
 
 

3. Szkoła posiada odrębne rachunki bankowe: 
 
 
 
 

1) Konto podstawowe. 

2) Konto dochodów własnych. 

3) Konto darowizn. 

4) Konto ZFŚS. 

4. Dysponowanie środkami finansowymi szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły. 
 

5. Przenoszenie środków między paragrafami wymaga zgody organu prowadzącego. 
 

6. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów  
i wydatków, zwany „planem finansowym jednostki budżetowej”. 

 

7. Roczne plany finansowe szkoły zatwierdza organ prowadzący. 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ X 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§ 47 

 
1. Szkoła i przedszkole wchodzące  w skład Zespołu  używają pieczęci urzędowych 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

                                                               § 48 

 
2. Tablice i pieczecie jednostek wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu  

i nazwę placówki. 
 
                                                            § 49 

 
3. Na terenie Zespołu mogą działać związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

 
                                                            § 50 

1. Statut Zespołu zawiera załączniki: 
 
 
Załącznik nr 1 – Karta zapisu dziecka do I klasy. 

 

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy. 

 

Załącznik nr 3 – Karta osiągnięć edukacyjnych ucznia klasy I. 

 

Załącznik nr 4 – Karta osiągnięć edukacyjnych ucznia klasy II. 

 

Załącznik nr 5 – Karta osiągnięć edukacyjnych ucznia klasy III. 

 

Załącznik nr 6 – Arkusz oceniania zachowania w klasach IV – VI. 

 

 
                                                            § 51 
Statut znajduje się w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej Zespołu i jest 
udostępniony na życzenie wszystkich zainteresowanych stron oraz w ramach dostępu 
do informacji publicznej. 
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                                                            § 52 
Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu 
statutu 
                                                             
                                                            § 53 
 
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 
 

 

 

 

 

 

             Rada Rodziców                           Samorząd uczniowski                                            Dyrektor Zespołu 
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   Załącznik nr 1 

 

Wniosek dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

Karta zapisu dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gliwicach. 

(Wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka). 
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Dane dziecka: 

Nazwisko i imię: ……………..……………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia:  ……………………………………………………………………………………………… 

Miejsce urodzenia: …………………………………………………woj. …………………………………… 

PESEL dziecka  

 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………/…………………… 

Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………… 

Rejon przynależności do szkoły (według zameldowania) …………………………………………………… 

Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Nazwisko i imię ojca / opiekuna prawnego …………………………...……………………………………… 

Telefon: ...…………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego ..………………………………………………………………… 

Telefon: ...…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………   (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz członków mojej rodziny 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym      

…………………………………………………………………………………………………………………  (imię i nazwisko dziecka) 

Przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gliwicach, związane z potrzebami edukacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). 
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    Zobowiązuję się także do powiadomienia Szkoły Podstawowej Nr 5 o zamiarze zmiany placówki, do której dziecko 

będzie uczęszczało. 

 

                                                                                                     

                                                                                                    Oświadczam, że podane dane są prawdziwe. 

                                                                                                       

………………………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Załącznik nr 2  

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  GLIWICACH 

PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO GLIWICE  

Dotyczy dzieci ubiegających się o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem miejsca zamieszkania. Wypełniając formularz należy 
podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

I.  Dane identyfikacyjne dziecka 

Imię   

Nazwisko   

PESEL*            

Data urodzenia  dzień miesiąc Rok miejscowość 

Adres zamieszkania dziecka  

Miejscowość  Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

* w przypadku w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

II. Lista wybranych szkół podstawowych według kolejności preferencji 

Lp. Nazwa jednostki  

1.  

2.  
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3.  

III. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 Ojciec/Opiekun prawny 1 Matka/Opiekun prawny 2 

Imię i nazwisko    

Miejscowość    

Ulica    

Nr budynku    

Nr lokalu   

Telefon 
kontaktowy * 

  

E-mail 
kontaktowy* 

  

 

* o ile posiadają 

 

 

 

 

………………………………………………             ……………………………………………  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                          i/lub                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2) 

IV. Oświadczenia dotycz ące treści zgłoszenia 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 
1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem 
faktycznym.  

 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w wniosku o przyjęcie dziecka będą 
nieprawdziwe, dziecko w dniu 1 września 2014r. może nie zostać przyjęte do klasy 1 szkoły podstawowej, do której zostało 
zakwalifikowane. .  

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/15 
i w całości je akceptuję. 

 

 

………………………………………………             ……………………………………………  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                          i/lub                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2) 
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V. Oświadczenia dotycz ące danych osobowych 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w w/w formularzu w celu przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej  od 1 września 2014r.  

Administratorem danych osobowych są placówki wskazane w niniejszym formularzu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo 
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

 

……………………………………………………           ………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                          i/lub                         (podpis rodzica/ opiekuna prawnego 2) 

 

Gliwice, ........................................... 

 

Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów (wypełnienie tych danych jest dobrowolne): 

 

Ojciec/opiekun prawny - ......................................................................................................................................... 

Matka/opiekun prawny - ........................................................................................................................................ 
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Załącznik do wniosku  

 

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GLIWICACH  

PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO GLIWICE  

 

Dotyczy dzieci ubiegających się o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem miejsca zamieszkania. Wypełniając formularz należy podać dane zgodnie 
ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny 
(Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

 

1. Proszę zaznaczyć „X”  TAK lub NIE  
Kandydat do klasy pierwszej jest: 

  

Proszę podać, uznane przez Państwa za istotne, dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka, w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki oraz  metod opiekuńczo-wychowawczych 

w szkole. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

L.p. Kryterium TAK NIE 

1. Dzieckiem z oddziału  przedszkolnego  Szkoły Podstawowej Nr 5   

2. 
Dzieckiem, którego rodzeństwo jest w uczniem Szkoły 
Podstawowej Nr 5 

  

3. Dzieckiem, którego rodzice pracujących w rejonie szkoły.   

4 
Dzieckiem, którego krewni (babcia, dziadek) wspierający 
rodziców w zapewnieniu mu opieki, mieszkają w rejonie szkoły 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Poświadczam, że podane dane są prawdziwe. 

                                                                                                                .......................................................................... 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Załącznik nr 3 

KARTA  OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH KL. I 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………….. 

 

POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

 I półrocze  II półrocze 

EDUKACJA POLONISTYCZNA  

Mówienie i słownictwo  
 

 

 

Słuchanie  
  

Technika czytania 
  

Czytanie ze zrozumieniem  
  

Poziom graficzny pisma  
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Pisanie z pamięci  
  

EDUKACJA MATEMATYCZNA  

Dodaje i odejmuje w zakresie 10  
 

 

 

Wymienia kolejno liczebniki w zakresie 20  
  

Rozwiązuje proste zadania tekstowe  
  

Wiadomości i umiejętności praktyczne 
  

EDUKACJA PRZYRODNICZO - SPOŁECZNA  

Wiedza o środowisku przyrodniczym 
 

 
 

Poprawność relacji społecznych    

EDUKACJA PLASTYCZNA  

Wykonuje prace zgodne z tematem  
 

 
 

Estetyka prac    

EDUKACJA MUZYCZNA  

Śpiewa poznane piosenki  
 

 
 

Realizuje ruchem muzykę    

EDUKACJA TECHNICZNA  

Estetyka prac  
 

 
 

Organizacja warsztatu pracy  
  

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA 

Umiejętność wykonywanie ćwiczeń  
 

 
 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw 
  

 

ZACHOWANIE I półrocze  II półrocze 

Kultura osobista  

 

 

Poszanowanie mienia   

Przygotowanie do zajęć   

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie   

Współpraca w zespole   

    

JĘZYK ANGIELSKI I półrocze  II półrocze 
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ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I półrocze  II półrocze 

    

    

RELIGIA I półrocze  II półrocze 

    

 

 

KARTA  OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH KL. II 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………….. 

 

POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

 I półrocze  II półrocze 

EDUKACJA POLONISTYCZNA  

Mówienie i słuchanie  

 

 

Technika czytania   

Pisanie z pamięci i ze słuchu   

Poziom graficzny pisma    

Czytanie ze zrozumieniem    

EDUKACJA MATEMATYCZNA  

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20   

 

 

Znajomość kolejnych liczebników w zakresie 100    

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych    

Wiadomości i umiejętności praktyczne   

Mnożenie  i dzielenie w zakresie 30   

EDUKACJA PRZYRODNICZO - SPOŁECZNA  

Znajomość życia roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach   
 

 

Poprawność zachowań społecznych   

Załącznik nr 4 
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EDUKACJA PLASTYCZNA  

Wykonywanie prac zgodnych z tematem   
 

 

Estetyka prac    

EDUKACJA MUZYCZNA  

Śpiewanie poznanych piosenek  
 

 

Realizowanie prostych rytmów   

EDUKACJA TECHNICZNA  

Estetyka prac   

 

 

Korzystanie z instrukcji    

Utrzymywanie ładu i porządku    

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA 

Umiejętność wykonywania ćwiczeń   

 

 

Aktywność podczas zajęć   

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw   

 

ZACHOWANIE I półrocze  II półrocze 

Kultura osobista  

 

 

Poszanowanie mienia   

Przygotowanie do zajęć   

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie   

Współpraca w zespole   

    

JĘZYK ANGIELSKI I półrocze  II półrocze 

    

    

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I półrocze  II półrocze 

    

    

RELIGIA I półrocze  II półrocze 
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KARTA  OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH KL. III 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………….. 

 

POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

 I półrocze  II półrocze 

EDUKACJA POLONISTYCZNA  

Mówienie i słuchanie          * technika czytania 
                                            * czytanie ze zrozumieniem 

 

 

 

  

Pisanie                                * pisanie z pamięci i ze słuchu                                                                            
                                           * poziom graficzny pisma 

  

  

EDUKACJA MATEMATYCZNA  

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  
 

 

 

Znajomość liczb w zakresie 1000 
  

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych  
  

Wiadomości i umiejętności praktyczne:  
  

Mnożenie  i dzielenie w zakresie 100 
  

EDUKACJA PRZYRODNICZO - SPOŁECZNA  

Znajomość życia roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach  
 

 

 

Aktywność 
  

Poprawność zachowań społecznych 
  

EDUKACJA PLASTYCZNA  

Wykonywanie prac zgodnych z tematem  
 

 
 

Estetyka prac    

EDUKACJA MUZYCZNA  

Śpiewanie poznanych piosenek 
 

 
 

Schematy rytmiczne 
  

EDUKACJA TECHNICZNA  

Estetyka prac  
 

 
 

Korzystanie z instrukcji  
  

Załącznik nr 5 
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Utrzymywanie ładu i porządku  
  

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA 

Umiejętność wykonywania ćwiczeń  
 

 

 

Aktywność podczas zajęć 
  

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw 
  

 

ZACHOWANIE I półrocze  II półrocze 

Kultura osobista  

 

 

Poszanowanie mienia   

Przygotowanie do zajęć   

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie   

Współpraca w zespole   

    

JĘZYK ANGIELSKI I półrocze  II półrocze 

    

    

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I półrocze  II półrocze 

    

    

RELIGIA I półrocze  II półrocze 
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Ocena 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 
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15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

27.                 

Załącznik nr 6 

 

Arkusz oceniania zachow ania w klasach IV - VI 

wzorowe – 6p. 

bardzo dobre – 5p. 

dobre – 4p. 

poprawne – 3p. 



 

 
ZMIANA NR 2 

DO STATUTU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W GLIWICACH 

 

W Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Dla całego dokumentu wprowadza się zmienione nazewnictwo:  
Określenie „klasa” zastępuje się brzmieniem „oddział” ( z wyjątkiem odwołań do 
klasy jako poziomu na danym etapie edukacyjnym), 
Wyraz „technika” zastępuje się słowem „zajęcia techniczne”, 
Wyraz „informatyka” zastępuje się słowem „zajęcia komputerowe” 
Zapis „wewnątrzszkolny system oceniania” zastępuje się zwrotem „zasady 
wewnątrzszkolnego oceniania”. 
 

2) w § 7 uchyla si ę ust. 2  
 

3) w § 10 ust.3:  

  
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:  

 
„12) Wykonuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego 
zespołu egzaminacyjnego.” 
 

b) dodaje si ę pkt 14 w brzmieniu: 
 
„14) Odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia.” 

4) w § 11 ust.6 dodaje si ę pkt 6 w brzmieniu: 

„6) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym 
sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,      
w celu doskonalenia pracy Zespołu”. 

5) w § 14: 

a) ust.12 przyjmuje brzmienie: 

„12. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły           
są: 
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1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

b)  ust.14 przyjmuje brzmienie:  

„14. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęć 
komputerowych w oddziałach IV-VI liczących powyżej 24 uczniów”. 

c)  po ust.19 dodaje si ę ust.20 w brzmieniu: 

„20. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Zespół informacji w 
zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są 
pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania 
tych informacji”. 

6) w § 17 ust.6 dodaje si ę pkt 11 w brzmieniu: 

„11) Zaopatrzanie w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne uczniów 
zgodnie z odrębnymi przepisami w tej sprawie”. 

7) w § 23: 

a) w ust.1 dodaje si ę pkt 11 w brzmieniu: 

„11) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia”. 

b) w ust.2 pkt 3 przyjmuje brzmienie: 

„3) Inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką 
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz 
organizować niezbędna pomoc w tym zakresie, prowadzić działalność w celu 
zapewnienia opieki świetlicowej i dożywiania zgodnie z obowiązującymi w 
szkole procedurami”. 

c) w ust.2 dodaje si ę punkt 14 h w brzmieniu:  

„h) dziennik elektroniczny” 

8) w § 26 ust.1 przyjmuje brzmienie: 
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„1. W Zespole tworzy się stanowiska wicedyrektorów, t. j. wicedyrektora              
ds. przedszkola, wicedyrektora ds. szkoły oraz inne stanowiska kierownicze 
według odrębnych przepisów”. 

9) w § 28 ust.1 dodaje si ę pkt 2 f w brzmieniu: 

„2 f) nieodpłatne zaopatrzanie uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne na 
podstawie odrębnego regulaminu” 

10) w § 38 ust.6 dodaje si ę pkt 2a w brzmieniu: 

„2 a) Sposobie dostosowania wymagań edukacyjnych z danego przedmiotu do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia: 
-posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno - terapeutycznym; 
-posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 
podstawie tego orzeczenia; 
-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; 
-nieposiadającego orzeczenia lub opinii który jest objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i 
specjalistów (Karta Pomocy); 
-posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego – na podstawie tej opinii”. 

11) w § 41:  

a) ust.3 przyjmuje brzmienie: 

„3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna 
może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły 
podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii 
rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 
wychowawcy oddziału”. 

b) ust.4 przyjmuje brzmienie: 
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„4. Na wniosek rodziców 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 podczas roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia 
rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 
programie nauczania dwóch klas.” 

12)   w § 42: 

a) ust.7 przyjmuje brzmienie: 

„7. Pisemne prace kontrolne pozostają w dokumentacji nauczyciela do końca 
roku szkolnego, po czym zostają zniszczone”. 

b) ust.8 przyjmuje brzmienie: 

„8.Sprawdzone  i ocenione pisemne prace kontrolne udostępnia się uczniom 
oraz rodzicom zgodnie z procedurą „Udostępnianie pisemnych prac 
kontrolnych” (załącznik nr 7);. 

c) ust.9 przyjmuje brzmienie: 

„9. Rodzice podczas spotkań śródrocznych, rozmów indywidualnych w ramach  
konsultacji oraz  poprzez dziennik elektroniczny uzyskują od wychowawcy klasy 
i nauczycieli poszczególnych przedmiotów informacje o ocenach oraz 
poczynionych przez dziecko postępach lub trudnościach w nauce, zachowaniu 
jak też szczególnych uzdolnieniach.” 

 

d) ust.12 pkt 3 przyjmuje brzmienie: 

„12. 3) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, 
plastyki i muzyki uwzględnia się w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć 
(zaangażowanie, obowiązkowość, przygotowanie do lekcji, terminowość, 
dbałość o sprzęt wykorzystywany podczas lekcji) a w przypadku wychowania 
fizycznego-także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego 
aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
fizycznej”. 

13)  w § 43: 

a) ust.1 pkt 1 przyjmuje brzmienie: 
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„1. 1) Dyrektor Zespołu na wniosek rodzica zwalnia ucznia z zajęć wychowania 
fizycznego, zajęć komputerowych lub z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego-na podstawie opinii wydanej 
przez lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach 
bądź wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń na czas określony w tej opinii”. 

b) w ust.1 pkt 2 przyjmuje brzmienie: 

„1. 1) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub 
informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony” jeśli nie jest możliwe ustalenie tej oceny”. 

14)  w § 45: 

a)  uchyla si ę w ust.5 pkt 3 oraz ust.6 

b)  ust.19 przyjmuje brzmienie:   

„ 19. Rodzice ucznia  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawienia tej oceny od 
dnia ustalenia oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. 

15) w § 46 ust. 12 przyjmuje brzmienie: 

13. „ 12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku 
stwierdzenia, że zastrzeżenia są zasadne, komisja powołana przez dyrektora 
szkoły w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie następnego roku szkolnego  
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej 
i ustnej, bądź ustala ocenę zachowania zgodnie z odpowiednim 
rozporządzeniem”. 

 

 

                                                                                        Dyrektor Zespołu  
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Zmiana wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

Przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 roku. 

 

           
 Dyrektor Zespołu 

 

ZMIANA NR 3 
DO STATUTU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W GLIWICACH 

 

W Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach wprowadza się 
następujące zmiany: 

16) w § 6 ust. 2 p. 9 przyjmuje brzmienie:  

„9) Uczniowie rodziców pracujących, na ich wniosek, mogą korzystać ze świetlicy 
szkolnej w godzinach 7.00-17.00, gdzie opiekę sprawują wychowawcy świetlicy.” 

 
17) w § 14 uchyla si ę ust.11.  

 
18) w § 15: 

 
c) uchyla si ę ust.1. 
d) ust.2 przyjmuje brzmienie: 

„2) W szkole przeprowadzane są testy diagnozujące poziom wiedzy uczniów.” 

19) w § 17 ust.6 przyjmuje brzmienie: 

„11) Zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne uczniów zgodnie z 
„Regulaminem wypożyczania podręczników” /załącznik nr 8/ 

20) w § 20 ust.2 pkt 1 przyjmuje brzmienie: 

„1) Utrzymywanie stałego kontaktu nauczycieli z rodzicami (rozmowy indywidualne, 
spotkania grupowe co najmniej trzy razy w ciągu roku, dziennik elektroniczny).” 

21) w § 31: 

a) ust. 1 przyjmuje brzmienie: 
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„1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne uregulowane jest odrębnymi 
przepisami w tej sprawie.” 

b) uchyla si ę ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

22) w § 33 ust.1 pkt 1 przyjmuje brzmienie: 

„1) „Do przedszkola  przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat”. 

 

23) w § 34 ust 1 przyjmuje brzmienie: 

„1) Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia, a dzieci 6-letnie 
mają prawo do rozpoczęcia nauki o ile korzystały z wychowania przedszkolnego 
w roku poprzedzającym rok szkolny lub uzyskały pozytywną opinię z poradni 
psychologiczno – pedagogicznej.” 

24) w § 35: 

a) ust 1 pkt 13 przyjmuje brzmienie: 

„13) Niezwłocznie najpóźniej w ciągu tygodnia od ustania nieobecności na 
zajęciach edukacyjnych, dostarczyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie tej 
nieobecności, podpisane przez jednego z rodziców w zeszycie 
korespondencyjnym lub poprzez dziennik elektroniczny.” 

b) w ust 1 pkt 14 dodaje si ę załącznik nr 9. 

25) w  § 40: 

a)  ust. 4 przyjmuje brzmienie: 

„ 4. Klasyfikacyjna ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych, to ocena opisowa w 
formie zapisu w dzienniku elektronicznym.” 

b) ust. 5 przyjmuje brzmienie: 

       „5. Klasyfikacyjna ocena roczna z zajęć edukacyjnych i zachowania przyjmuje              
formę listu skierowanego do dziecka lub rodzica. Treść listu znajdować się będzie w 
dzienniku elektronicznym, arkuszu ocen oraz na świadectwie.”  

c) ust. 13 przyjmuje brzmienie: 
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„ 13, Bieżące monitorowanie zachowania ucznia będzie odnotowywane 
systematycznie oraz podsumowane śródroczną oceną opisową umieszczoną 
w dzienniku elektronicznym.” 

26) w § 46 uchyla si ę ust. 12. 

 

Zmiana wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

Przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 

 

                                                                                         Dyrektor Zespołu 

ZMIANA NR 4 
DO STATUTU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W GL IWICACH 

 

W Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach wprowadza się 
następujące zmiany: 

 

1) W § 35 ust. 1, p. 14 przyjmuje brzmienie: 

„Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania przez uczniów 

z telefonów komórkowych, tabletów oraz innych urządzeń umożliwiających 

nagrywanie i robienie zdjęć.” 

a) „Uczeń mający pilną potrzebę skorzystania z telefonu, zgłasza się do 

nauczyciela i po uzyskaniu zgody wykonuje połączenie.” 

b)  „Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na 

terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas 

zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu w sekretariacie 

szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Przypadek ten 

zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.” 

c) „Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.” 

2) Uchyla się załącznik nr 9. 

3) W § 29 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 
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„Rodzice odbierający dziecko ze świetlicy lub po skończonych zajęciach 

lekcyjnych oczekują w tzw. „strefie dla rodzica”, znajdującej się przy portierni. 

Rodzice, którzy z uzasadnionej przyczyny, wchodzą na teren szkoły, poza 

wyznaczoną strefę, muszą wpisać się do „zeszytu wejść i wyjść” znajdującego się 

na portierni.” 

 

Dyrektor Zespołu 

 

Zmiana wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

Przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 stycznia 2017 roku. 

 

Za Radę Rodziców:                                                       Za Samorząd Uczniowski: 

 

. 

 

 

 

 




