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Informacje wstępne 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

Dział I 

Rozdział 1 

a) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 87 im. Stefana 

Żeromskiego w Poznaniu; 

b) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 87  

im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu; 

c) Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy 

przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej; 

d) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

Szkoły Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu; 

e) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków i uczniów 

jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu oraz ich rodziców lub 

prawnych opiekunów; 

 

Rozdział 2 

 

§1. Informacje o Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu, ul. Leszka 42, 

zwana w dalszej treści statutu "Szkołą". 

2. Podstawowym aktem prawnym jest Statut Szkoły. 

3. Statut Szkoły Podstawowej Nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu, 

ul. Leszka 42 został sporządzony w oparciu o obowiązujące akty prawne. 

4. Statut Szkoły jest udostępniony w bibliotece szkolnej, ·sekretariacie oraz 

na oficjalnej internetowej witrynie szkoły. 

 

§ 2. Nazwa i patron szkoły 

 

1. Pełna nazwa szkoły to: Szkoła Podstawowa Nr 87 im. Stefana Żeromskiego, Poznań, 

ul. Leszka 42. 

2. Ustalona nazwa używana jest przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

3. Na pieczęciach może być używany czytelny skrót nazwy. 
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Szkoła Podstawowa nr 87 

im. Stefana Żeromskiego 

Tel./Fax 876 80 79 

61-062 Poznań ul. Leszka 

 

4. Patronem szkoły jest polski pisarz Stefan Żeromski. 

 

 

§ 3. Organy prowadzące 

 

1. Organem prowadzącym szkołę, sprawującym nadzór nad jej działalnością finansową 

i administracyjną jest Miasto Poznań. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu. 

3. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 87 w Poznaniu przy ulicy Leszka 42, obejmuje 

następujące ulice i domy: 

 Arkońska 

 Bałtycka nr 79-96 

 Biłgorajska 

 Bolesławy 

 Borowikowa 

 Bożeny 

 Chociebora 

 Cieszymira 

 Cyraneczki 

 Danuty 

 Darniowa 

 Dobrochny 

 Dobromiły 

 Dobrowita 

 Drwali 

 Dymka nr 231 

 Dzicza 

 Główieniec 

 Gniewka 

 Gorzysława 
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 Górska 

 Grodnicka 

 Haliny 

 Janisławy 

 Jaromińska 

 Jaromira 

 Kamieńska 

 Kingi 

 Kormorana 

 Krośniewicka 

 Krzyżówki 

 Kwiryny 

 Leszka 

 Leśna 

 Leśników 

 Letnia 

 Ludmiły 

 Ludosławy 

 Łyski 

 Mewy 

 Miłowita 

 Mścibora 

 Osiedle mieszkaniowe Malta 

 Perkoza 

 Podbórska 

 Podleśna 

 Poziomkowa 

 Pusta + ogródki działkowe 

 Radowita 

 Radziwoja 

 Ranowska 

 Rugijska 

 Rybitwy 
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 Sabiny 

 Sarnia 

 Sędziwoja 

 Sławomira 

 Smołdzinowska 

 Sobiesława 

 Sobolowa 

 Sośnicka 

 Starachowicka 

 Starkowska 

 Strzałkowska 

 Swantibora 

 Światopełka 

 Świętochny 

 Świętowidzka 

 Unisława 

 Uznamska 

 Wandy 

 Warpińska 

 Warszawska 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 37, 37a, 39, 41, 41a, 43, 45, 47, 49, 51, 

53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 

 Wiesławy 

 Witosława 

 Władymira 

 Za Cybiną 

 Zbyłowita 

 Zbyszka 

 Zdunowska 

 Zdzisławy 

 Zieleńska 

 Zieliniec 

 Zimorodka 
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§ 4. Cele i zadania szkoły 

Dział II 

Rozdział 2 

 

1. Cele edukacyjne 

 

Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka, jako osoby 

i wprowadzając je w życie społeczne jest realizowana poprzez: 

a) prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, 

czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, 

posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego 

współżycia; 

b) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

c) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowanie do podejmowania zadań wymagających 

systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego; 

d) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego 

indywidualnych zdolności twórczych; 

e) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych 

 i trudnych celów; 

f) rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz 

postaci historycznych od fantastycznych; 

g) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną; wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, 

psychicznego i duchowego; 

h) rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego; 

i) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej; 

j) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, 

muzycznej i ruchowej; 
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k) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych; uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka i troskę 

o zapewnienie mu równych szans; 

l) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, 

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

m) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych 

dzieci. 

 

2. Cele wychowawcze 

 

Szkoła współtworzy środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji następujących zadań: 

a) uczy patriotyzmu poprzez organizację uroczystości rocznic patriotycznych; 

b) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej; 

c) wpaja szacunek do tradycji narodowych, uczy solidarności, demokracji, 

tolerancji, poszanowania wolności i godności człowieka; 

d) zachęca do aktywności i zaangażowania społecznego; 

e) tępi wszelakie przejawy agresji i złych postaw społecznych; 

f) przygotowuje ucznia poprzez realizację treści programu do życia 

w rodzinie; 

g) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym  

i zdrowym środowisku z poczuciem więzi z rodziną. 

 

3. Cele opiekuńcze 

 

a) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym  

i zdrowym środowisku z poczuciem więzi z rodziną; 

b) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. 

c) dożywianie dzieci; 

d) opieka nad dziećmi rodziców pracujących poprzez umożliwienie pobytu tych 

dzieci w świetlicy; 

e) zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych  

i przerw; 

f) respektowanie zasad nauk pedagogicznych oraz zobowiązań wynikających  

z Konwencji Praw Dziecka; 
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g) pomoc dzieciom z rodzin wymagających wsparcia. 

 

4. Zadania szkoły 

 

Szkoła spełnia następujące zadania: 

a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania          

w sześcioletnim cyklu kształcenia oraz zapewnia bezpłatny dostęp do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego od roku szkolnego 2016/2017; 

b) zapewnia bezpłatne przygotowanie przedszkolne w ramach jednego roku 

szkolnego; 

c) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego; 

d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; 

e) realizuje ustalone dla szkoły podstawowej podstawy programowe przedmiotów 

obowiązkowych w oparciu o ramowy plan nauczania; 

f) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania. 

 

Rozdział 2 

 

§ 5. Sposób wykonywania zadań w szkole 

 

1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły, poprzez: 

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych; 

b) przeprowadzanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych; 

c) organizowanie różnych form pracy z uczniem wybitnie zdolnym 

w określonych dziedzinach; 

d) wszechstronne korzystanie z pomocy dydaktycznych i systematyczne ich 

uzupełnianie przez szkołę; 

e) podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli; 

f) stałe zapoznawanie rodziców ze zmianami programowymi i wymogami 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów; 
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g) przeprowadzenie badań wyników nauczania z wybranych przedmiotów; 

h) organizowanie w szkole egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z wytycznymi 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 

i) kierowanie (za zgodą rodziców) uczniów z trudnościami w nauce, do badań 

psychologicznych oraz prowadzenie rejestru uczniów z trudnościami 

dydaktycznymi w celu objęcia ich stałą opieką; 

j) organizowanie zespołów dydaktyczno - wyrównawczych oraz indywidualizację 

pracy na lekcjach. 

2. Zespoły nauczycielskie działają na terenie szkoły zgodnie z zatwierdzonym w danym 

roku szkolnym planem wychowawczym oraz programami nauczania. Są to: 

a) Zespoły samokształceniowe nauczycieli przedmiotów pokrewnych; 

b) Zespoły wychowawcze nauczycieli uczących w danej klasie. 

3. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań intelektualnych i sportowych uczniów na 

zajęciach nadobowiązkowych i organizowanych w systemie pozalekcyjnym w postaci 

kół zainteresowań, zespołów artystycznych, sportowych, kół przedmiotowych 

organizowanych w miarę możliwości finansowych szkoły. 

4. Uczeń zdolny i szczególnie zainteresowany wybraną przez siebie dziedziną może brać 

udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych po uprzednim przygotowaniu. 

Uczeń taki ma prawo do opieki merytorycznej nauczyciela uczącego danego przedmiotu 

w szkole. 

 

Rozdział 3 

 

§ 6. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odbywa się 

zgodnie z dokumentem szkoły pod tym samym tytułem. 

 

Rozdział 4 

 

§ 7. Nauczanie indywidualne 

1. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje nauczanie indywidualne 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
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indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

3. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona". 

5. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

z nauki drugiego języka obcego. 

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona”. 

8. Przedmioty, które nie zostały ujęte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia indywidualnego 

uczeń zalicza zaocznie w zakresie materiału i formie ustalonym przez nauczyciela 

prowadzącego dany przedmiot. 

 

Rozdział 5 

 

§ 8. Indywidualny tok nauczania, indywidualny program nauki 

 

 

1. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych w określonej dziedzinie lub wielu dziedzinach, 

na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, Dyrektor może 

zorganizować indywidualny tok lub indywidualny program nauczania. 

2. Procedura organizowania indywidualnego toku lub programu nauki regulowana jest 

odrębnymi przepisami. 
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3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauczania może być klasyfikowany i promowany 

w ciągu całego roku szkolnego i realizować program z zakresu dwóch lat. 

4. Z wnioskiem do Dyrektora o zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki mogą 

wystąpić: rodzice, wychowawca klasy lub nauczyciel uczący ucznia za zgodą 

zainteresowanego ucznia i jego rodziców. 

 

§ 9. Pomoc materialna 

 

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez udzielanie 

pomocy materialnej: 

a) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie; 

b)  występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10. Organy szkoły i ich kompetencje 

 

1. Organami szkoły są: 

a) Dyrektor Szkoły; 

b) Rada Pedagogiczna; 

c) Rada Rodziców; 

d) Samorząd Uczniowski. 

Dział III 

Rozdział 1 

 

 

 

2. Każdy z wymienionych powyżej organów szkoły działa zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty. 

3. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 

organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły 

 

§ 11. Dyrektor Szkoły 

1. Na stanowisko Dyrektora Szkoły powołuje i z niego odwołuje organ prowadzący. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy. 
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§ 12. Kompetencje Dyrektora 

1. Kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

3. Dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy. 

4. Sprawuje   opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących. 

6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez 

 Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły. 

7. Opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły. 

8. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

9. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę. 

10. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

11. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 

12. Stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły. 

13. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

14. Współpracuje z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem 

właściwej realizacji tej opieki. 

15. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego dzieci mieszkających w obwodzie Szkoły. 

16. Może wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły. 
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17. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 

w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom; 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników. 

18. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami 

 i Samorządem Uczniowskim. 

19. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

20. Jako przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

21. Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności Szkoły. 

22. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 

wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkoły 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

23. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole 

przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania. 

24. Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania 

całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu 

edukacyjnego. 

25. Odpowiedzialny jest w szczególności za: 

a) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz zarządzeniami 

organów nadzorujących Szkołę; 

b) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 
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c) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym; 

d) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych 

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;  

e) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę. 

26. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor. 

 

§ 13. Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna, jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. 

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

zapraszane przez jej przewodniczącego w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane: 

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

b) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów; 

c) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

d) w miarę bieżących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 

1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 
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zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

w celu doskonalenia pracy Szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

b) projekt planu finansowego Szkoły; 

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

wyróżnień; 

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia 

do uchwalenia. 

9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów   

w obecności  co najmniej połowy jej członków. 

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

 

§ 14. Rada Rodziców 

 

1. W każdej jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład Szkoły działa Rada Rodziców. 

2. Zasady tworzenia oraz kompetencje Rady Rodziców określają odrębne przepisy. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  
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w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych do Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców, należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego Szkoły; 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

 lub wychowania Szkoły; 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora. 

6. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania  funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

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

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

 

        § 15. Samorząd Uczniowski 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych  

praw uczniów, takich jak: 

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

stawianymi wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z Dyrektorem; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

5. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

6. Przy Samorządzie Uczniowskim działa Rada Wolontariatu, której działania są ustalane 

przez Regulamin Rady Wolontariatu. 

 

Rozdział 2 

 

§ 16. Warunki współdziałania organów Szkoły 

 

1. Szkoła zapewnia każdemu z organów Szkoły możliwość swobodnego działania 

 i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w stosownych 

aktach prawnych. 

2. Zasady współpracy Szkoły z rodzicami określa „ Procedura współpracy 

szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7  

w Poznaniu”. 

3. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzenia wniosków kierowanych przez Radę 

Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski w terminie 14 dni. 

4. Wskazanie drogi służbowej załatwiania spraw: 

a) uczeń → wychowawca → pedagog lub psycholog → wicedyrektor → Dyrektor; 

b) rodzic → wychowawca /nauczyciel → pedagog lub psycholog → wicedyrektor 

 → Dyrektor → organ prowadzący lub nadzorujący; 

c) nauczyciel → Dyrektor → organ prowadzący lub nadzorujący. 
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Rozdział 3 

 

§ 17. Rozwiązywanie sporów między organami Szkoły 

 

Sposób rozwiązywania sporów między organami Zespołu określa „Procedura 

rozwiązywania konfliktów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Poznaniu”. 

 

Dział IV 

 

     Rozdział 1 

 

§ 18. Organizacja nauczania 

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  

w Szkole    Podstawowej określa arkusz organizacji Szkoły. 

Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 

sierpnia następnego roku. 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej  

w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Na każdy rok szkolny opracowywany jest kalendarz pracy szkoły, który zawiera 

następujące informacje: 

a) czas trwania I i II półrocza; 

b) wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

c) terminarz spotkań z rodzicami; 

d) terminarz posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej. 

 

§ 19. Struktura Szkoły 

 

1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I–VIII. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 
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3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

4. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel 

wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

5. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, grupach 

międzyoddziałowych i oddziałowych. 

 

§ 20.  Formy działalności Szkoły 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są: 

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności  

w celu                          kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

g) w toku nauczania indywidualnego; 

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

i) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej, 

co reguluje Regulamin Wycieczek i wyjść szkolnych. 

 

§ 21. Czas trwania zajęć edukacyjnych 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2. 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. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć. 
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§ 22. Liczba uczniów w oddziale 

 

1. Liczba uczniów w oddziale klas I – III Szkoły Podstawowej wynosi nie więcej niż 25. 

2. Klasy IV – VIII: 

a) na obowiązkowych zajęciach z informatyki / zajęciach komputerowych  

w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów zajęcia są prowadzone w grupach 

oddziałowych lub międzyoddziałowych; 

b) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych 

lub międzyoddziałowych; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień 

zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego; 

c) zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

 

§ 23. Zasady podziału na grupy 

 

1. Na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 

uczniów zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

2. Na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

3. Przy podziale na grupy należy, w miarę możliwości, uwzględnić stopień 

zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

5.  Zajęcia wychowania fizycznego od klasy 7 prowadzone są z podziałem na grupy: 

dziewczęta, chłopcy. 

 

§ 24. Organizacja nauczania religii i etyki 

 

1. Szkoła organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców. 



21  

2. Rodzic wyraża na piśmie wolę uczestnictwa dziecka w lekcji religii lub/i etyki. 

3. Oświadczenie obowiązuje przez cały okres uczęszczania dziecka do szkoły i może 

zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. 

4. Ocena z religii i etyki, śródroczna, i na koniec roku szkolnego ustalona jest według skali, 

zgodnie z Regulaminem oceniania. 

5. Ocena z religii lub z etyki jest liczona do średniej ocen. Nie wpływa jednak na 

otrzymanie promocji do następnej klasy. 

6. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen 

wlicza się obie oceny. 

7. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach religii pozostają pod opieką 

wychowawcy świetlicy lub bibliotekarza. 

 

§ 25. Organizacja nauczania Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) 

 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia  

z zakresu wychowania do życia w rodzinie (dalej zwanym WDŻ), w ramach godzin 

do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin  

z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziałów zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego 

rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 

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

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

4. WDŻ odbywa się po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, wówczas uczniowie, 

którzy nie uczęszczają na powyższe zajęcia idą do domu. 

 

 

§ 26. Zasady zwalniania z ćwiczeń lub wychowania fizycznego 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 
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śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, zajęć 

komputerowych przebywa pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego lub  

w uzasadnionych przypadkach w świetlicy szkolnej. 

4. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły może zwolnić 

ucznia z obecności na lekcji wychowania fizycznego, jeśli ta lekcja jest pierwszą lub 

ostatnią w danym dniu zajęć. 

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

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony  

w tej opinii. 

 

Rozdział 2 

 

§ 27. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim 

związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną (Librus), współpracującą ze szkołą. 

3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do 

edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. 

4. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa 

oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

5. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjonowania 

dziennika elektronicznego w szkole”. Za jego prowadzenie/nadzór odpowiada 

wychowawca klasy. 

6. W dzienniku klasy wpisów mają prawo dokonywać nauczyciele prowadzący zajęcia  

z całym oddziałem lub grupą. 

7. Na potrzeby dokumentowania działań wychowawczo-profilaktycznych klasy 
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wychowawca klasy prowadzi Teczkę Wychowawcy, która zawiera: 

a) informację o obowiązkach administracyjnych wychowawcy; 

b) klasy 1 – lista uczniów, dane osobowe, numer KU; 

c) druk – lista uczniów i zbiór arkuszy ocen; 

d) oświadczenie o zameldowaniu dla klas 1 i nowych uczniów; 

e) druk – informacje o samodzielnym powrocie ucznia do domu; 

f) druk – aktualizacja danych ucznia; 

g) oświadczenie religia i etyka dla klas 1 i nowych uczniów; 

h) zestawienie dokumentów RODO dla klas 1 i nowych uczniów; 

i) oświadczenie dotyczące prowadzenia w – f (nowi nauczyciele); 

j) karta zgłoszenia do szkoły - nowi uczniowie. 

8. Dziennik do zajęć pozalekcyjnych. 

9. Dziennik zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10. Dziennik, o którym mowa w ust. 9 i 10 zawiera: 

a) imię i nazwisko nauczyciela; 

b) wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach; 

c) zapisy potwierdzające zajęcia jako: 

 koła zainteresowań z planem pracy, wykazem uczniów i frekwencją 

uczniów na zajęciach, tematyka poszczególnych zajęć; 

 zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym z tematyką zajęć, lista uczniów  

i frekwencją uczniów na zajęciach; 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z planem pracy, wykazem uczniów, 

frekwencją uczniów na zajęciach i tematyką poszczególnych zajęć. 

 

Rozdział 3 

 

§ 28. Organizacja wychowania i opieki 
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W sprawie oceny zachowania uczniów obowiązuje Regulamin Oceniania Zachowania. 

 

§ 29. Współpraca z rodzicami 

 

Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie, nauczania, wychowania, opieki, profilaktyki. 

1. Szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu, nie naruszając wyznawanych przez nich 

wartości. 

2. Rodzice znają i akceptują szkolny system wychowawczy i starają się tworzyć jednolity 

front wychowawczy ze Szkołą. 

3. Nauczyciele i rodzice na bieżąco wymieniają się informacjami o potrzebach oraz 

intelektualnych i psychofizycznych możliwościach dziecka. 

4. Wszystkie informacje przekazywane są rzeczowo i szczerze. 

5. Ewentualne konflikty między nauczycielami i rodzicami rozwiązywane są w atmosferze 

wzajemnego zrozumienia. 

6. Współpracujące strony przestrzegają przyjętych zasad. 

7. W przypadku powtarzających się niestandardowych zachowań w przebiegu spotkania 

rodzic - nauczyciel, obie strony mają prawo do zaproszenia na spotkanie osoby trzeciej 

w charakterze świadka. 

8. Osobami uprawnionymi do współpracy z rodzicami są pracownicy pedagogiczni Szkoły: 

Dyrektor i wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagog, psycholog, logopeda. 

 

§ 30. Sposoby komunikowania się pracowników pedagogicznych szkoły z rodzicami 

 

1. Spotkanie (indywidualne lub zbiorowe). 

2. Rozmowa telefoniczna (w sytuacji pilnej lub w przypadku losowym). 

3. Notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia. 

4. List wysłany za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

5. Wiadomość w e-dzienniku. 

6. Wiadomość wysłana za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej. 

7. Ogłoszenia i komunikaty na stronie internetowej SP87 w Poznaniu. 

8. Informacje na tablicach grupowych i ogólnych. 
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9. Karty umiejętności dziecka (np. osiągnięć i zachowania) oraz diagnozy. 

10.  Kontrakty. 

 

§ 31. Kontakty pomiędzy rodzicami, a pracownikami pedagogicznymi Szkoły 

 

1. Spotkania rodziców z nauczycielami odbywają się w formie: 

a) zebrań zbiorowych i spotkań indywidualnych (wg harmonogramu); 

b) konsultacji indywidualnych - po wcześniejszym umówieniu się z danym 

nauczycielem; 

c) uroczystości szkolnych i klasowych; 

d) innej, jeśli wynika to z planu pracy Szkoły (np. warsztaty, zajęcia otwarte). 

2. Harmonogram, w którym zostały ujęte terminy zebrań klasowych i spotkań 

indywidualnych, zostaje przedstawiony rodzicom na pierwszym spotkaniu, we wrześniu 

każdego roku szkolnego (zostaje też umieszczony na stronie internetowej szkoły). 

3. Wyznaczenie terminu kontaktu innego niż zebranie odbywa się poprzez wcześniejsze 

ustalenia dokonane pomiędzy pracownikiem pedagogicznym szkoły a rodzicami np.: 

poprzez dzienniczek ucznia, e – dziennik lub inny sposób ustalony indywidualnie  

z nauczycielem (np. e - mail itp.). 

4. Rodzice nie otrzymają żadnych informacji o dziecku podczas zajęć prowadzonych 

przez nauczyciela, jak również w czasie pełnienia przez niego dyżuru i na przerwie, lecz 

wyłącznie w ustalonym wspólnie terminie. 

5. Miejscem kontaktów rodziców i nauczycieli jest budynek ZSP nr 7 w Poznaniu. 

6. W uzasadnionych okolicznościach szkoła zaprasza rodziców poza ustalonymi 

terminami. Jeżeli sytuacja jest pilna, kontakt może mieć formę telefoniczną; w innym 

przypadku wezwanie ma formę pisemną (np. notatka w dzienniczku lub zeszycie 

ucznia, pismo wysłane przez sekretariat Szkoły, wiadomość w e-dzienniku). 

7. Nauczyciele nie mają obowiązku udzielania informacji o dziecku w miejscach innych 

niż szkoła, ani też ujawniania prywatnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. 

8. Rodzice porozumiewają się z Dyrektorem Szkoły drogą telefoniczną, pisemną lub 

poprzez kontakt bezpośredni w godzinach swojego dyżuru po uprzednim umówieniu 

wizyty przez sekretariat lub w sprawach nagłych poprzez sekretariat. 

9. Rodzice nie porozumiewają się z Dyrektorem Szkoły drogą mailową oraz poprzez 
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korzystanie z modułu „Wiadomości” w e-dzienniku. 

10. Podczas obowiązkowych zebrań we wrześniu każdego nowego roku szkolnego 

wychowawca: 

a) zapoznaje rodziców z dokumentacją szkoły przedstawiając: 

 Statut szkoły; 

 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny; 

 wymagania edukacyjne; 

 warunki i zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów; 

 Procedurę Współpracy szkoły z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi      

w szkole w Poznaniu; 

 Regulamin Korzystania z Podręczników i Materiałów Edukacyjnych; 

 inną dokumentację obowiązującą na terenie szkoły w Poznaniu; 

b) informuje rodziców o sposobie funkcjonowania Szkoły; 

c) konsultuje z rodzicami plan pracy klasy na bieżący rok szkolny. 

11. Na pozostałych zebraniach, odbywanych w czasie roku szkolnego – zgodnie   

z ustalonym harmonogramem szkoły wychowawca: 

a) ustala tematykę i porządek zebrania; 

b) informuje rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu; 

c) uprzedza o śródrocznym (rocznym) zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną     

z przedmiotu lub oceną naganną z zachowania; 

d) omawia bieżące kwestie wychowawcze, dydaktyczne i organizacyjne; 

e) przeprowadza pedagogizację rodziców - według potrzeb każdego zespołu; 

f) diagnozuje potrzeby i oczekiwania rodziców; 

g) włącza rodziców w życie grupy, klasy, Szkoły. 

12. Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy i inni nauczyciele: 

a) zwracają uwagę na sukcesy dziecka i jego pozytywne postawy; 

b) sygnalizują wszelkie niepokojące zachowania zauważone u dziecka; 

c) zachowują dyskrecję podczas przekazywania rodzicom informacji o postępach w 



27  

nauce i zachowaniu dziecka; 

d) przekazują rodzicom konkretne informacje dotyczące pomocy w przezwyciężaniu 

trudności ich dziecka lub kierują ich do specjalistów, którzy mogą udzielić im 

fachowych porad. 

13. Spotkania z rodzicami zostają udokumentowane w następujących formach: 

a) notatka w dzienniku; 

b) notatka sporządzona przez pedagoga/psychologa/wychowawcę/nauczyciela; 

c) notatka w zeszycie zespołu wychowawczego danej klasy (dokumentacja 

wychowawcy klasowego); 

d) notatka służbowa; 

e) protokoły zebrań grupowych i zebrań Rady Rodziców; 

f) Protokoły z zebrań grupowych prowadzi rodzic. 

 

§ 32. Rodzice mają prawo do: 

 

1. Zapoznania się z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi Zespołu. 

2. Uzyskania informacji o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego, a w szczególności o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen; 

b) przewidywanych sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie podwyższenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej; 

d) warunkach i trybie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

3. Uzyskiwania informacji o zachowaniu, postępach lub ewentualnych przyczynach 

trudności w nauce swojego dziecka. 

4. Korzystania z porad i wskazówek wychowawcy, psychologa i pedagoga szkolnego oraz 

nauczycieli przedmiotu. 

5. Wglądu w dokumenty dotyczące działalności Szkoły (Statut, inne dokumenty dostępne 

na stronie Szkoły i w szkolnej bibliotece). 

6. Wyrażania opinii i zgłaszania za pośrednictwem Rady rodziców wniosków i uwag na 

temat funkcjonowania Zespołu. 

7. Wnioskowania o dostosowanie warunków egzaminu do potrzeb ucznia zgodnie  
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z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 33. Rodzice mają obowiązek kontaktów ze Szkołą w sprawach dziecka, w tym: 

 

1. Udziału w zebraniach. 

2. Stawiania się na wezwania oraz niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły  

w przypadku jego niedyspozycji lub wypadku. 

3. Systematycznego interesowania się zachowaniem, postępami i problemami dziecka. 

4. Współdziałania w rozwiązywaniu problemów dotyczących dziecka i współpracowania 

w zakresie jego wychowania i rozwoju. 

5. Dbania o właściwą realizację przez dziecko obowiązków szkolnych. 

6. Przekazania wychowawcy klasy telefonu kontaktowego, pod który ten będzie mógł 

dzwonić w sytuacjach pilnych. 

7. Śledzenia na bieżąco ogłoszeń i komunikatów dotyczących działalności zespołu. 

8. Przestrzegania statutu szkoły oraz respektowania uchwał rady pedagogicznej i rady 

rodziców. 

9. Poinformowania na piśmie wychowawcy o sposobie powrotu dziecka z wszelkich 

imprez szkolnych organizowanych na terenie szkoły i poza nim (np. wycieczki szkolne) 

oraz przedstawienia osób uprawnionych do odbioru dziecka ze szkoły po zajęciach 

szkolnych. 

10. Informowania na piśmie w dzienniczku ucznia lub na osobnej kartce o zwolnieniu 

ucznia z zajęć (informacja musi być przedstawiona najpóźniej w dniu zwolnienia) lub 

odbiór osobisty dziecka. 

11. Informacja o zwolnieniu ucznia przekazana poprzez dziennik elektroniczny nie będzie 

respektowana przez nauczycieli. 

12. Usprawiedliwiania nieobecności ucznia w ciągu 14 dni od powrotu ucznia do szkoły 

w formie informacji w dzienniczku ucznia lub poprzez dziennik elektroniczny; 

13. Informowania telefonicznego o dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach. 

14. Dostarczenia do sekretariatu szkoły wszelkich istotnych dokumentów i informacji 

dotyczących dziecka (opinie, orzeczenia, długoterminowe zwolnienia, zmiany 

teleadresowe, informacje o chorobach przewlekłych itp.).  

15. Zapoznania się procedurami i regulaminem świetlicy szkolnej (dotyczy rodziców 

korzystających ze świetlicy w zespole). 
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16. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków rodzicielskich rodzice mogą liczyć 

się z konsekwencjami prawnymi. 

 

§ 34. Uwagi i wnioski rodziców 

 

1. W zależności od natury problemu uwagi i wnioski dotyczące ocen bądź zachowania 

uczniów rodzice kierują w kolejności: do wychowawcy klasy (grupy), nauczyciela 

przedmiotu, pedagoga lub psychologa szkolnego, Dyrektora. 

2. Dyrektor nie przyjmuje uwag i wniosków rodziców, jeżeli nie zachowali oni wcześniej 

ścieżki służbowej. Zastrzeżenie to nie obowiązuje, jeśli rodzice nie mają możliwości 

skontaktowania się z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem lub psychologiem,  

a także w sytuacjach nagłych np. wypadek oraz jeśli odbywa się to w godzinach przyjęć 

Dyrektora. 

 

§ 35. Świetlica szkolna 

 

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, 

ze względu na czas pracy swoich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu 

lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki. 

2. Świetlica jest integralną częścią Zespołu - w swojej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo – opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym. 

3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy  

i tygodniowego rozkładu zajęć. 

4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki 

wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz 

odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

 

§ 36. Zadania świetlicy 

 

1. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

a) zapewnienie uczniom warunków do odrabiania prac domowych; 
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b) wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej i manualnej; 

c) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 

d) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, 

zamiłowań, uzdolnień; 

e) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 

rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; 

f) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

 i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

g) współpraca z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami 

zatrudnionymi w Szkole. 

 

§ 37.  Organizacja świetlicy 

 

1. Zasady organizacji świetlicy: 

a) nadzór nad pracą świetlicy sprawuje kierownik świetlicy; 

b) dyrektor zapewnia właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe 

na działalność świetlicy; 

c) czas pracy świetlicy trwa od godziny 6: 30 do godziny 17:00; 

d) świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora; 

e) do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart 

zgłoszeń składanych przez rodziców; 

f) zapisy do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu września; 

g) kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje 

dyrektor/kierownik świetlicy na podstawie kart zgłoszeń; 

h) zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych; 

i) jeden wychowawca może sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 

25 uczniów. 

2. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, 

czytelnicze, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne. 

3. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez 
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wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach 

czasowych. 

4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 

5. Każdy wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania „Regulaminu 

świetlicy”. 

6. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania                                

i dydaktyki. 

7. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu 

są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. 

8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w salach świetlicowych lub w innych 

pomieszczeniach na terenie Szkoły jak również poza jego terenem. 

9. Prawa i obowiązki uczniów, rodziców, wychowawców i kierownika świetlicy zawarte 

są w „Regulaminie świetlicy”. 

 

§ 38. Stołówka szkolna 

 

1. Stołówkę szkolną w Szkole prowadzi firma cateringowa. 

2. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i pracownicy Szkoły oraz 

w szczególnych sytuacjach inne osoby za zgodą Dyrektora. 

3. Stołówka szkolna wydaje posiłki zgodnie z harmonogramem pod opieką 

nauczyciela pełniącego dyżur w stołówce. 

4. Zasady zachowania w stołówce określa „Regulamin stołówki szkolnej”. 

 

Rozdział 4  

 

Organizacja szkoły 

 

§ 39. Baza szkoły 

1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość 

korzystania z: 

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

b) biblioteki; 
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c) świetlicy; 

d) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

e) boisk szkolnych; 

f) sal gimnastycznych; 

g) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

h) pomieszczeń sanitarno – higienicznych; 

i) stołówki szkolnej i sklepiku; 

j) gabinetu medycyny szkolnej; 

k) gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego; 

l) szafek ubraniowych. 

 

§ 40. Organizacja nauczania w szkole 

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. 

2. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, biorąc pod uwagę warunki 

lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni 

w szkole podstawowej. 

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 

4, mogą być ustalone: 

a) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 

określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub 

związków wyznaniowych; 

b) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub 

potrzebami społeczności lokalnej. 
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6. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

pedagogicznej może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.7, dyrektor szkoły wyznacza 

termin odpracowania tych dni w wolne soboty. 

9. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. 

10. Rodzice (prawni opiekunowie) informują Dyrektora szkoły w formie pisemnej o 

potrzebie zapewnienia opieki w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

11. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli: 

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. 

klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami 

terrorystycznymi i inne. 

12. Zajęcia, o których mowa w ust. 11 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez 

dyrektora terminie. 

13. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla 

danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

14. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków    nauki    i    bezpieczeństwa    z    uwzględnieniem    zasad    określonych  

w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. 

15. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

16. Liczba uczniów w klasach I -III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 

przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

17. Liczebność uczniów w klasach IV –VIII określa organ prowadzący. 
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18. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu 

zagrożenia epidemicznego, dopuszcza się prowadzenie nauczania z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość według odrębnego planu zajęć, biorąc            

w szczególności pod uwagę: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

b) zróżnicowanie zajęć; 

c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

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

użycia; 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

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

realizowane z wykorzystaniem: 

a) materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl; 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

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

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

d) innych niż wymienione, wskazanych przez nauczyciela. 

 

§ 41. Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły   

i efektywność kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja 

może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

http://www.epodreczniki.pl/
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4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte   po   wyrażeniu   przez   organ   prowadzący   szkołę   pisemnej   zgody na 

finansowanie planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

b) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie    

w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej 

opublikowane. 

8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej 

zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor szkoły przekazuje 

kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę. 

9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 

innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje 

wprowadzona. 

10. W realizacji innowacji pedagogicznej Zespół może współdziałać ze stowarzyszeniami 

lub innymi organizacjami, takimi jak: 

a) uczelnie wyższe; 

b) jednostki samorządu lokalnego, np. miejskie i ich jednostki organizacyjne; 

c) instytucje sytemu oświaty (kuratorium, poradnia p – p, ODN – y); 

d) organy porządku publicznego, np. policja, straż miejska, sądy; 

e) instytucje pomocy społecznej, np. ośrodki pomocy społecznej, świetlice; 

f) szkoły, np. przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe; 

g) instytucje kulturalne, np. filharmonie, muzea, teatry, kina; 

h) publiczne instytucje kulturalno – oświatowe, np. biblioteki, ośrodki kultury; 

i) kluby sportowe i obiekty sportowe, np. baseny, boiska; 

j) jednostki organizacyjne lasów państwowych, np.: parki krajobrazowe, 

nadleśnictwa; 

k) kościół i związki wyznaniowe; 
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l) przedsiębiorstwa; 

m) organizacje pozarządowe; 

n) ochotnicze Straże Pożarne i inne służby ratownicze, np.: państwowa straż 

pożarna, pogotowie ratunkowe; 

o) placówki ochrony zdrowia; 

p) media, np. prasa lokalna, radio, telewizja. 

11. Współpraca opiera się o zasadę dobrowolności. 

12. Zespół nie ponosi dodatkowych kosztów tej współpracy. 

13. Zasady współpracy w ramach danego działania porządkują szczegółowe regulaminy, 

przygotowane przez Zespół i organizację, z którą Zespół współpracuje. 

14. Podejmując współpracę zarówno Zespół, jak też organizacja zakłada postawę 

zaangażowania i uczciwości oraz kierowania się przede wszystkim dobrem ucznia. 

15. Działalność eksperymentalną i innowacyjną opisuje regulamin stworzony niezwłocznie 

po wyrażeniu zgody na innowację lub eksperyment przez wszystkich zaangażowanych 

członków; 

16. Regulamin współpracy uwzględnia w szczególności zakres przetwarzania danych 

osobowych i zasady wykorzystywania wizerunku uczniów, zapisy zgodne 

są z obowiązującymi w danym czasie przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych. 

17. Udział uczniów w innowacji lub eksperymencie pedagogicznym nie może być 

bezpośrednim przedmiotem działalności zarobkowej organizacji. 

 

§ 42. Praktyki studenckie 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) 

na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - 

za jego zgodą –poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za 

dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły lub 

szkolny opiekun praktyk. 
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§ 43. Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w szczególności: 

a) rozbudzaniu    i     rozwijaniu     indywidualnych     zainteresowań     uczniów,     

w szczególności zainteresowań literackich oraz zainteresowań różnymi 

dziedzinami wiedzy; 

b) pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

c) rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów; 

d) rozwijaniu wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów; 

e) wzmacnianiu świadomości narodowej i językowej; 

f) tworzeniu warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno – komunikacyjnymi. 

2. Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

3. Biblioteka szkolna wdraża uczniów do korzystania z innych bibliotek i promuje ich 

działalność. 

4. Biblioteka jako pracowania interdyscyplinarna i multimedialna służy też doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczycieli, rozwijaniu ich wiedzy w różnych obszarach oraz 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor, który zapewnia odpowiednie 

warunki działalności   i   rozwoju   biblioteki,   a   w   szczególności:   lokal,   środki na 

wyposażenie w sprzęt i materiały biblioteczne, a także środki na prowadzenie działań 

bieżących i perspektywicznych. 

6. Biblioteka posiada dwa pomieszczenia umożliwiające: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

b) korzystanie ze zbiorów na miejscu; 

c) korzystanie z księgozbioru podręcznego; 

d) korzystanie z komputerów i Internetu. 

7. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Zespołu oraz 

rodzice uczniów. 
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8. Inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej przeprowadza się z uwzględnianiem 

przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.            

o bibliotekach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829). 

9. Biblioteka współpracuje z uczniami   w   zakresie:   udostępniania   zbiorów   zgodnie                                  

z potrzebami, indywidualnego poradnictwa   czytelniczego, organizacji   konkursów       

i akcji bibliotecznych, realizacji projektów edukacyjnych i wychowawczych, 

przygotowywaniu wystaw i gazetek informacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, pomocy  

w wyszukiwaniu informacji i przygotowywaniu się do różnego rodzaju konkursów, 

opieki nad uczniami, którzy z uzasadnionego powodu nie biorą udziału w zajęciach 

lekcyjnych. 

10. Biblioteka współpracuje z   wychowawcami   klas   i   nauczycielami   przedmiotów                                         

w zakresie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów, 

kształcenia nawyków czytelniczych; organizacji zajęć bibliotecznych, udostępniania 

materiałów edukacyjnych, organizacji wspólnych przedsięwzięć, popularyzacji 

literatury pedagogicznej, metodycznej. 

11. Biblioteka współpracuje z rodzicami – w tym z Radą Rodziców – w zakresie 

diagnozowania zainteresowań czytelniczych uczniów, promowania czytelnictwa, 

organizacji imprez bibliotecznych i środowiskowych, wzbogacania zbiorów biblioteki. 

12. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami (w szczególności innymi bibliotekami 

szkolnymi z Poznania i powiatu poznańskiego, Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, 

13. Biblioteka Uniwersytecką UAM, Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu) – w zakresie 

wymiany doświadczeń, udziału w konkursach, projektach i akcjach czytelniczych, 

organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, dokonywaniu wypożyczeń 

międzybibliotecznych, promowaniu czytelnictwa, promowaniu nowości 

wydawniczych; wzbogacaniu zbiorów biblioteki; ułatwianiu dostępu do fachowej 

literatury nauczycielom i innym pracownikom Zespołu, sporządzania zestawień 

bibliograficznych. 

14. Warunki współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

(prawnymi opiekunami) określa „Regulamin biblioteki”. 

15. Uczniowie, nauczyciele i rodzice korzystają z biblioteki szkolnej dobrowolnie    

i bezpłatnie. 

16. Organizację udostępniania zbiorów i zasady korzystania z zasobów bibliotecznych 

określają „Regulamin biblioteki”. 

17. Każda osoba korzystająca z biblioteki szkolnej ma obowiązek zapoznania się   
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z Regulaminem Biblioteki i przestrzegania zawartych w nim szczegółowych zasad 

dotyczących zachowania się w bibliotece, dokonywania wypożyczeń, korzystania ze 

zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz korzystania ze stanowisk komputerowych. 

18. Uczniowie klas pierwszych zostają czytelnikami biblioteki po wprowadzającej lekcji 

bibliotecznej. 

19. Uczniowie mają prawo do korzystania z indywidualnych porad i konsultacji 

czytelniczych; uczniowie przystępują do konkursów i projektów bibliotecznych   

na zasadzie dobrowolności. 

20. Uczniowie informowani są o regulaminach konkursów, akcji i projektów, w których 

biorą udział. 

21. Rodzice mają prawo do włączania się w akcje promujące czytelnictwo w Szkole (np. 

poprzez głośne czytanie dzieciom). 

22. Uczniowie mogą uzyskać w bibliotece wsparcie w docieraniu do różnych źródeł 

informacji oraz pomoc w przygotowywaniu się do różnego rodzaju konkursów, akcji    

i projektów. 

23. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mają prawo do stałego zgłaszania zapotrzebowania na 

nowe pozycje czytelnicze, bibliotekarze w miarę możliwości finansowych szkoły 

starają się uzupełniać księgozbiór o wskazane pozycje. 

24. Uczniowie mają prawo do bieżącej informacji na temat stanu wypożyczeń na swojej 

karcie.

25. Rodzic ma prawo do uzyskania informacji na temat wypożyczeń dokonywanych przez 

jego dziecko. 

26. Przynajmniej dwa razy w roku Rada Pedagogiczna informowana jest o stanie 

czytelnictwa wśród uczniów. 

27. Bibliotekarze zasięgają opinii uczniów (w tym Samorządu Uczniowskiego), rodziców 

(w tym Rady Rodziców) oraz nauczycieli w zakresie zakupu nowych pozycji 

książkowych i innych materiałów bibliotecznych. 

28. Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu   mają   prawo   korzystać                                          

ze wsparcia biblioteki szkolnej w realizowaniu różnego rodzaju akcji. 

29. Warunki współpracy innymi bibliotekami: 

a) współpraca z inną szkolną biblioteką, Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką 

Raczyńskich lub inną publiczną biblioteką, polegająca na wypożyczeniach 

międzybibliotecznych regulowana jest oddzielnymi przepisami; 

b) biblioteka szkolna promuje wśród uczniów konkursy organizowane przez inne 
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biblioteki (szkolne, publiczne, uniwersyteckie, instytucja kultury, fundacje, 

stowarzyszenia i wspiera organizacyjnie i merytorycznie uczniów naszej szkoły 

biorących w nich udział; 

c) bibliotekarze organizują udział uczniów Zespołu w lekcjach bibliotecznych 

odbywających się w innych bibliotekach; 

d) biblioteka szkolna w miarę możliwości organizuje konkursy i projekty 

międzybiblioteczne. 

 

§ 44. Zespoły nauczycielskie i ich zadania 

 

1. Dyrektor może powołać na czas określony lub nieokreślony zespół nauczycieli. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek tego 

zespołu. 

3. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego   zadania   lub   zadań   zespołu   innych   nauczycieli,   specjalistów  

 i pracowników Szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące 

pracownikami Zespołu. 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 

5. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym 

zebrania Rady Pedagogicznej. 

6. Zebrania zespołu są protokołowane. 

 

§ 45. W szkole funkcjonują następujące zespoły nauczycielskie: 

 

1. Przedmiotowe: 

a) Zespół Nauczycieli Nauczania Wczesnoszkolnego; 

b) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych; 

c) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych; 

d) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych. 

2. Zadaniowe: 
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a) Zespół ds. Promocji Szkoły; 

b) Zespół ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli; 

c) Zespół ds. Profilaktyki; 

d) Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły. 

3. Klasowe Zespoły Wychowawcze. 

 

§ 46. Zadania zespołów nauczycielskich 

 

1. Zespół Nauczycieli Nauczania Wczesnoszkolnego: 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli klas I – III; 

b) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu dziecka w klasach I – III; 

c) koordynowanie działań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki; 

d) doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę 

uzyskanych wiadomości i umiejętności; 

e) czuwanie nad prawidłową i zgodną z podstawą programową realizacją 

programów nauczania; 

f) rozwiązywanie bieżących problemów pedagogicznych; 

g) współdziałanie w sprawach organizowania uroczystości szkolnych; 

h) zacieśnianie współpracy z rodzicami uczniów. 

2. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych: 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego, 

języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, historii, wiedzy o społeczeństwie 

i religii; 

b) mierzenie jakości pracy dydaktycznej poprzez badanie i analizę wyników 

nauczania oraz przeprowadzanie próbnych sprawdzianów z przedmiotów 

humanistycznych; 

c) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; 

d) doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli zespołu;
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e) kształtowanie świadomych postaw patriotycznych i obywatelskich. 

3. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych: 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, geografii, 

biologii, przyrody i informatyki; 

b) doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli zespołu; 

c) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; 

d) mierzenie jakości pracy dydaktycznej poprzez badanie i analizę wyników 

nauczania oraz przeprowadzanie próbnych sprawdzianów z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych. 

4. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych: 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli wychowania fizycznego, muzyki, 

plastyki, techniki; 

b) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania oraz korelowania treści 

nauczania przedmiotów pokrewnych; 

c) współdziałanie w organizowaniu pracowni i obiektów sportowych; 

d) doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli zespołu; 

e) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 

5. Zespół ds. Promocji Szkoły: 

a) współpraca z mediami lokalnymi; 

b) kreowanie wizerunku Szkoły; 

c) rzetelna informacja o działaniach Szkoły; 

d) przygotowywanie tzw. „drzwi otwartych”; 

e) rozpowszechnianie wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej 

informacji o sukcesach Szkoły. 

6. Zespół ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli: 

a) przygotowanie planu doskonalenia nauczycieli na dany rok oraz modyfikowanie 

go w ramach bieżących potrzeb; 

b) określanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli na dany rok; 

c) transfer zdobytej przez nauczycieli wiedzy i umiejętności. 
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7. Zespół ds. Profilaktyki: 

a) podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do uczniów, nauczycieli  

i rodziców; 

b) koordynowanie prac związanych z realizacją programu profilaktyczno 

– wychowawczego w zakresie; 

c) kształtowania właściwych postaw życiowych uczniów; 

d) zapobiegania niepowodzeniom szkolnym; 

e) zapobiegania zachowaniom agresywnym; 

f) dbania o realizacje przez uczniów obowiązku szkolnego; 

g) profilaktyki zdrowia uczniów; 

h) zapobiegania zachowaniom ryzykownym; 

i) organizowanie współpracy nauczycieli i pracowników szkoły dla ustalenia zadań  

i priorytetów w profilaktyce i wychowaniu; 

j) współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. 

8. Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły: 

a) proponowanie, przy współpracy ze wszystkimi nauczycielami, obszarów badań 

ewaluacyjnych; 

b) przygotowanie planu badań i narzędzi ewaluacyjnych; 

c) koordynowanie prac związanych z prowadzeniem ewaluacji wewnętrznej; 

d) podsumowanie wyników ewaluacyjnych, formułowanie wniosków, 

przedstawienie całości Dyrektorowi; 

e) monitorowanie    podejmowanych    przez    Zespół     działań     zmierzających                              

do doskonalenia jakości pracy Szkoły. 

9. Klasowe Zespoły Wychowawcze. 

Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie oraz szkolni specjaliści pedagog, psycholog 

i logopeda, tworzą zespół wychowawczy tej klasy: 

a) przewodniczącym zespołu wychowawczego jest wychowawca klasy; 

b) wychowawca opracowuje plan wychowawczo - profilaktyczny dla swojego 

zespołu klasowego, w oparciu o treści i działania zawarte w Programie 
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wychowawczo – profilaktycznym szkoły, biorąc pod uwagę specyfikę zespołu 

klasowego, potrzeby rozwojowe uczniów, trudności pojawiające się w klasie, 

zauważone potrzeby; 

c) klasowy zespół wychowawczy organizuje proces dydaktyczny umożliwiający 

każdemu dziecku danego zespołu klasowego osiąganie wyników w nauce 

adekwatnych do jego możliwości poprzez: 

 systematyczną analizę postępów i osiągnięć dydaktycznych uczniów; 

 wypracowanie najbardziej skutecznych metod oddziaływań; 

 opracowanie planów działań wspierających (PDW)/aneksów dla 

uczniów tego wymagających; 

 rozpoznanie możliwości intelektualnych, zainteresowań oraz warunków 

środowiskowych poszczególnych uczniów; 

 współpracę z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz 

instytucjami wspomagającymi pracę Szkoły; 

 podejmowanie wspólnych działań służących realizacji planu 

wychowawczego klasy; 

 ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych 

w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów. 

 

DZIAŁ V 

 

Rozdział 1 

 

§ 47. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pedagoga szkolnego, psychologa, sekretarza szkoły, 

księgowego, referenta do spraw płac, kierownika gospodarczego, pracowników 

obsługi: woźne i sprzątaczki. 

2. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 

a) posiada kwalifikacje zgodne z Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie 

Oświaty, odpowiednimi rozporządzeniami MEN; 
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b) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

c) spełnia warunki zdrowotne, niezbędne do wykonywania zawodu. 

3. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się i rozwiązuje zgodnie z odrębnymi 

przepisami (Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela). 

4. Nauczyciel ma prawo zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego zgodnie z 

odrębnymi przepisami (Karta Nauczyciela). 

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów powierzanych jego opiece. 

6. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek    kierowania    się    dobrem    uczniów,    troską    o    ich    zdrowie  

i życie, a także poszanowaniem godności osobistej uczniów. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, który ustala zestaw 

programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacje. 

8. Zadania nauczycieli: 

a) realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych; 

b) odpowiedzialność za wyniki i jakość pracy; 

c) bezstronne, obiektywne i jawne ocenianie uczniów oraz traktowanie ich 

sprawiedliwie; 

d) doskonalenie własnych umiejętności, podnoszenie kwalifikacji; 

e) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

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

g) rozpoznawanie     przyczyn     niepowodzeń      edukacyjnych      lub      trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły; 

h) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 

funkcjonowania; 

i) współpraca z poradnią   w   procesie   diagnostycznym   i   postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier                  

i  ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu Szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu 
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poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań; 

j) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami 

mającej na celu rozpoznanie u uczniów: 

 trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III deficytów 

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego 

zainteresowań; 

 szczególnych uzdolnień. 

k) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami; 

l) w sytuacji zawieszenia zajęć, np. z powodu zagrożenia epidemiologicznego 

nauczyciel organizuje nauczanie na odległość. W tym celu przekazuje uczniom za 

pomocą urządzeń technologii komunikacyjnej informacje na temat sposobów       

i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauki zdalnej”. 

 

§ 48. Zadania nauczyciela 

 

1. Zakres zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom           

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę określają „Procedury dotyczące 

bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Poznaniu”: 

a) w czasie obecności ucznia w Szkole – przed zajęciami edukacyjnymi, podczas 

przerw oraz po zajęciach edukacyjnych zapewnia się dyżury pracowników 

Szkoły. Szczegółowy plan dyżurów jest uaktualniany na początku każdego roku 

szkolnego. Zasady pełnienia dyżurów określa „Regulamin dyżurów”; 

b) opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest 

możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą 

przejmie w tym czasie inny pracownik Szkoły; 

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne 

jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu 

nauczycielowi opieki nad taką grupą; 

d) ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor, wychowawca klasy, nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców w Dzienniczku 

ucznia, nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie 
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zapewnić mu odpowiedniej opieki. 

2. Nauczyciel może organizować: 

a) imprezy i spotkania z ciekawymi ludźmi; 

b) spacery, wycieczki zgodnie z „Regulaminem spacerów i wycieczek szkolnych 

krajowych   i zagranicznych    w    Zespole    Szkolno-Przedszkolnym    nr    7  

w Poznaniu”. 

 

§ 49. Zadania wychowawcy klasowego 

 

1. Nauczyciel wychowawca opiekuje się oddziałem. 

2. Zadania wychowawcy klasowego: 

a) przestrzeganie zasad wymienionych w preambule ustawy Prawo oświatowe; 

b) zapoznawanie rodziców z planem wychowawcy klasowego; 

c) realizowanie planu pracy wychowawcy klasowego; 

d) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

e) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

f) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

g) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

h) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form 

życia zespołowego; 

i) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie; 

j) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów; 

k) informowanie nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy; 

l) planowanie i koordynowanie  pomocy psychologiczno-pedagogiczne  

w ramach  zintegrowanych działań nauczycieli, specjalistów oraz bieżącej pracy  

z uczniem; 

m) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów; 
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n) informowanie rodziców o frekwencji, podejmowanie wszelkich prawnie 

dostępnych form działań mobilizujących uczęszczanie wychowanka do Szkoły. 

 

§50. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest   zobowiązany   skrupulatnie   przestrzegać   i   stosować   przepisy 

 i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego 

zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych 

przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym 

jego nadzorowi; 

b) pełnienia dyżuru podczas przerw w klasach 1 –3 (bezpośrednio przy klasie) 

 - wychowawca lub nauczyciel, który miał lub będzie miał zajęcia lekcyjne; 

c) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm. W   szczególności powinien reagować                                                                                    

na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne 

postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety 

okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak 

przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które 

przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru. 

d) natychmiastowego   zgłoszenia dyrekcji   szkoły faktu   zaistnienia   wypadku  

i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia 

dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

 i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora. 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane 

po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki 

ochrony indywidualnej. 

6. Nauczyciel   jest   zobowiązany   do   niezwłocznego   przerwania   i   wyprowadzenia  
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z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęć. 

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć z urządzeniami technicznymi 

 i w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo 

 i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. Rozpoczęcie zajęć 

może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan 

urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy 

nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

8. Nauczyciel nie może rozpocząć zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, 

w których mają być one prowadzone, stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 

 i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w szkole. 

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać    zasad    ujętych    w   procedurze    Organizacji    wycieczek   szkolnych 

 i zagranicznych, obowiązującej w Szkole. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie : 

a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna 

nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić 

 to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek 

nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

b) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, 

należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli 

zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji 

należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić 

Dyrektora szkoły; 

d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. 

Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania 
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lekcji i po jej zakończeniu; 

e) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić 

do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów; 

f) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 

g) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali 

lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

h) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

§ 51. Pracownicy samorządowi 

 

1. W szkole zatrudnia się pracowników samorządowych na stanowiskach: 

a) urzędniczych: główny księgowy i referent do spraw płac; 

b) pracowniczych:    kierownik    gospodarczy,    sekretarka,    woźny,    

sprzątaczki  i konserwator. 

2. Kierownik gospodarczy jest przełożonym pracowników na stanowiskach 

pracowniczych.    Prowadzi    szkolną    kancelarię.    Zaopatruje    szkołę    w    sprzęt 

 i pomoce naukowe, dba o stan techniczny gmachu i czystość obiektu. Nadzoruje prace 

remontowe, dba o zabezpieczenie majątku szkolnego. Dba o sprzęt przeciwpożarowy, 

urządzenia ogrodowe, klucze do wyjść ewakuacyjnych. Zabezpiecza pieczęcie i druki 

ścisłego zarachowania. Prowadzi sprawy kadrowe wszystkich pracowników. 

3. Woźny szkolny i sprzątaczki: 

a) dbają o utrzymanie czystości i porządku w szkole, o mienie szkolne; 

b) zabezpieczają obiekt i czuwają nad całością sprzętu szkolnego; 

c) pełnią pieczę nad urządzeniami instalacyjnymi łącznie ze sprzętem ochrony 

przeciwpożarowej; 
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d) wykonują drobne naprawy nie wymagające specjalnej wiedzy; 

e) troszczą się o sprawność urządzeń higieniczno – sanitarnych; 

f) zabezpieczają urządzenia kanalizacyjne, gazowe i wodociągowe; 

g) opiekują się kwiatami doniczkowymi; 

h) doręczają pisma urzędowe; 

i) inne wynikające z potrzeb szkoły. 

4. Konserwator     wykonuje     różne      prace      bieżące      zgodnie      z      zakresem 

jego obowiązków. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły są poinformowani przez dyrektora o zakresach 

czynności, regulaminie pracy, regulaminie premiowania i regulaminie nagród. 

Dyrektora. Regulaminy są podporządkowane prawu oświatowemu, zgodnie ze 

statutem szkoły i kodeksem pracy. 

6. Wszyscy pracownicy samorządowi, zobowiązani są do zapewnienia dzieciom 

bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez reagowanie na przejawy agresji, 

niewłaściwych zachowań, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku, 

kontrolowanie obecności osób obcych na terenie szkoły. 

 

§ 52. Stanowiska kierownicze w szkole 

 

1. W szkole utworzone są stanowiska kierownicze: 

a. Dyrektor Szkoły; 

b. Wicedyrektor Szkoły; 

c. kierownik gospodarczy; 

d. kierownik świetlicy. 

2. Stanowiska te pełnione są zgodnie z obowiązującą Ustawą o Systemie Oświaty, 

Uchwałami Rady Miasta Poznania oraz Ustawą o Pracownikach Samorządowych. 
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      Dział VI  

 

     Rozdział 1  

 

§ 53. Obowiązek szkolny 

 

1. Obowiązek szkolny dziecko rozpoczyna z początkiem roku szkolnego w roku 

 kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka 

do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły 

podstawowej jest zwolnione z rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. W    przypadkach    uzasadnionych    ważnymi    przyczynami     rozpoczęcie spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. 

Decyzje wydaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej. 

4. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor Szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku 

szkolnego poza szkołą. 

5. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym administracji. 

 

Rozdział 2 

 

§ 54. Zasady rekrutacji 

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji do szkół podstawowych prowadzi Miasto Poznań. 
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§ 55. Prawa i obowiązki ucznia 

 

Prawa i obowiązki ucznia określone są w „Kodeksie ucznia”. 

 

 

Dział VII 

 

Rozdział 1 

 

§ 56. Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte są w „ Wewnątrzszkolnym Regulaminie 

Oceniania”. 

 

§ 57. Egzaminy klasyfikacyjne 

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia, które przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, nie   

obejmuje obowiązkowych   zajęć   edukacyjnych:   technika,   plastyka,   muzyka  
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i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych,    informatyki,    technologii    informacyjnej,    zajęć    komputerowych 

 i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela 

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4.2 przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora, który zezwolił na spełnienie przez ucznia obowiązku 

szkolnego poza Szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 oraz z jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać w ciągu jednego 

dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

a) nazwiska nauczycieli; 

b) termin egzaminu; 

c) zadania egzaminacyjne; 

d) wyniki egzaminu oraz uzyskaną ocenę. 

15. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
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odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego pozytywna ocena końcoworoczna jest 

ostateczna. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena końcoworoczna lub 

ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 58. Egzaminy poprawkowe 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor, do dnia zakończenia rocznych 

 zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin ten przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

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

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

terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora, w składzie: 

a) Dyrektor lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

6. W czasie egzaminu poprawkowego rodzice uczni mogą być obecni w charakterze 

obserwatorów. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

a) nazwiska nauczycieli; 

b) termin egzaminu; 

c) zadania egzaminacyjne; 
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d) wyniki egzaminu oraz uzyskaną ocenę. 

8. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego ocena końcoworoczna jest ostateczna. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej. 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 59. Tryb odwołania od oceny ustalonej niezgodnie z przepisami prawa i uzyskiwania 

oceny wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna 

 

1. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia, do Dyrektora, jeżeli uznają, 

że końcoworoczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłaszane w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

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

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Dyrektor w przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 

powołuje komisję, która: 

a) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

pisemnej i ustnej oraz ustala końcoworoczną ocenę z zajęć edukacyjnych; 

b) sprawdzian, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2. Termin 

sprawdzianu  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

 

§ 60. Zmiana oceny z zachowania 

 

1. Rodzice ucznia mają prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej przez 



57  

wychowawcę końcoworocznej oceny z zachowania. 

3. Rodzice ucznia składają do Dyrektora pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny 

zachowania. 

4. Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie do 7 dni od powiadomienia 

rodziców o przewidywanej końcoworocznej ocenie zachowania. 

5. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę z zachowania niż przewidywana: 

a) uczeń musi mieć usprawiedliwione, w terminie określonym w Statucie 

Zespołu, wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku 

szkolnym; 

b) uczeń wywiązał się ze wszystkich powierzonych mu przez Szkołę zadań; 

c) uczeń respektował zasady współżycia społecznego i norm etycznych, pracował 

na rzecz klasy i szkoły. 

6. Wychowawca sprawdza i potwierdza podpisem, czy uczeń spełnia wymagania dające mu 

prawo do poprawy oceny zachowania. 

7. Jeśli uczeń spełnia wymagania, wówczas zwoływana jest Rada Pedagogiczna, która 

rozpatruje wniosek rodziców ucznia. 

8. Po rozpatrzeniu wniosku wychowawca ma obowiązek sporządzenia protokołu, który 

zawiera uzasadnienie decyzji Rady, co do podwyższenia oceny lub pozostawienia oceny 

proponowanej. 

9. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. Ustalona w ten sposób 

ocena zachowania jest ostateczna. 

 

§ 61. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o przedmiotowych 

systemach oceniania oraz wynikach i postępach uczniów 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia poinformowani są o przedmiotowych systemach 

oceniania z poszczególnych zajęć w pierwszych trzech tygodniach września lub na 

pierwszym spotkaniu z rodzicami w szkole. W przypadku uczniów przyjętych w drugim 

półroczu w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia. 

2. Rodzice pisemnie potwierdzają zapoznanie się z zapisem. Podpisane wymagania 

edukacyjne umieszczane są w zeszycie przedmiotowym ucznia. W przypadku, kiedy  

w trakcie realizacji przedmiotu uczeń nie ma obowiązku prowadzić zeszytu, wymagania 

przedmiotowego systemu oceniania są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom)  
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i uczniowi w dwóch egzemplarzach - jeden dla ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) a drugi podpisany przez ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) jest 

przechowywany przez nauczyciela. 

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy klasowego jest informowanie 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących stopniach i zachowaniu uczniów; 

informacje te przekazywane są uczniom·w trakcie zajęć, a rodzicom (prawnym 

opiekunom) w trakcie spotkań z rodzicami, organizowanych zgodnie z przyjętym przez 

szkołę harmonogramem oraz poprzez dziennik elektroniczny. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego umożliwia uczniom oraz ich 

rodzicom (prawnym opiekunom) zapoznanie się z warunkami i sposobem oraz kryteriami 

oceniania zachowania, warunkami i trybem uzyskiwania wyżej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5.  Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, każdy 

nauczyciel zobowiązany   jest   na   piśmie   poinformować   ucznia   i   jego   rodziców 

o przewidywanej ocenie rocznej, a wychowawca o ocenach  zachowania. 

6. Propozycja oceny po tym okresie może być zmieniona na niekorzyść ucznia. 

7. Ocena zachowania może ulec zmianie na gorszą, w sytuacji gdy przed posiedzeniem 

Rady Klasyfikacyjnej uczeń zachował się nagannie, co zgodnie z kryteriami oceniania 

zachowania skutkuje ustaleniem odpowiednio niższej oceny zachowania. O tym fakcie 

wychowawca informuje rodziców ucznia. 

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel winien 

pisemnie zawiadomić ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanym 

stopniu niedostatecznym w zakresie przedmiotu i nagannej ocenie zachowania. 

 

Rozdział 2 

 

§ 62. Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych   zajęć   edukacyjnych   pozytywne   końcowe   oceny   klasyfikacyjne 

i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków wymienionych w pkt. 1, 



59  

powtarza ostatnią klasę. 

3. Egzamin ósmoklasisty określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie 

obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, 

nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu 

wykształcenia, jak również zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, 

które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów 

jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba 

wolnych  miejsc w danej szkole. 

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty: 

a) język polski; 

b) matematyka; 

c) język obcy nowożytny; 

d) od 2022 roku do wyboru jeden z następujących przedmiotów: biologia, chemia, 

fizyka, geografia, historia. 

5. Uczniowie VIII klas przystępują do egzaminu w kwietniu danego roku szkolnego. 

6. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie przystąpił 

do danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów, przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie dodatkowym – w czerwcu danego roku szkolnego. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, organizowanego 

z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, 

 jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. 

8. Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ogólnopolskim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego 

albo (od 2022 r.) z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej 

do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty,            

z których został laureatem konkursu/laureatem lub finalistą olimpiady. Informację         

o takiej zmianie przekazuje do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Dyrektor na 

wniosek rodziców ucznia, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. 

9. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego 
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uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 63. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie 

niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym 

harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach 

lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 

2. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 

potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje Rada pedagogiczna, wybierając spośród 

dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. 

3. Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel do 30 września informują rodziców o 

możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty. 

4. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

ucznia, za zgodą dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty 

może być przeprowadzony w innym miejscu niż Szkoła, np. w domu ucznia. 

5. Przystąpienie do egzaminu w warunkach określonych przez Radę pedagogiczną 

zapewnia Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego. 

 

§ 64. Obowiązki ucznia podczas egzaminu ósmoklasisty 

 

1. Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

2. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony. 

3. Unieważnienie może nastąpić: 

a) podczas egzaminu; 

b) po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone 

zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych 

przez ucznia. 

4. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń: 

a) rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie; 
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b) wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub 

korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej; 

c) wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione  

w komunikacie                               dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych; 

d) zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom. 

5. Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje Przewodniczący Zespołu 

Egzaminacyjnego. 

6. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań 

zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia 

występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: 

a) udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi; 

b) korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia; 

c) korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie 

fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej; 

d) kopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 

7. Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

8. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie głównym 

skutkuje koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie 

dodatkowym. 

9. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie dodatkowym 

skutkuje uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu. 

10. Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu ósmoklasisty nie były 

przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą 
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w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić 

pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

§ 65. Promowanie i ukończenie szkoły 

 

1. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej jeżeli: 

a) uzyskał oceny wyższe niż niedostateczne ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych; 

b) zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy klasyfikacyjne; 

c) zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy poprawkowe. 

2. Uczeń ukończył szkołę jeśli uzyskał oceny wyższe niż niedostateczne ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie VIII oraz oceny 

wyższe niż niedostateczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych kończących się w klasach niższych (VI – VII) i przystąpił do 

egzaminu ósmoklasisty. 

 

§ 66. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 

uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne 

promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy 

programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

otrzymuje świadectwo   szkolne   promocyjne   potwierdzające   uzyskanie   

promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza 

się osiągnięcia określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia 

szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponad wojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady 

przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę 
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klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej 

oceny. 

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące 

przebiegu nauczania. 

7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają 

odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku 

szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

8. Uczeń który podszedł do egzaminu na Kartę rowerową i osiągnął wynik 

pozytywny otrzymuje Kartę Rowerową. Karta rowerowa jest dokumentem 

wydawanym przez Dyrektora szkoły. 

9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne, karty rowerowe są drukami 

ścisłego zarachowania. 

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw 

ukończenia szkoły, kart rowerowych oraz zaświadczeń. 

11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji 

przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. 

12. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub 

absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej 

lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

13. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek 

bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

14. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości 

równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

15. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,         

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się : 

a) uzyskane wysokie miejsca –nagradzane lub honorowane zwycięskim 

tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej 

na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 
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wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

 

DZIAŁ VIII 

 

Doradztwo zawodowe w szkole 

 

§ 67. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

 

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów 

do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Zadania z niego wynikające Szkoła 

realizuje na wszystkich etapach edukacyjnych. 

2. Główne cele doradztwa zawodowego: 

a) wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania; 

b) wspieranie procesu poznawania i rozwijania zainteresowań zawodowych 

uczniów; 

c) zapoznanie uczniów i rodziców ze strukturą szkolnictwa w kraju; 

d) dostarczenie uczniom wiedzy o zawodach; 

e) przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania 

kariery zawodowej, do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej dalszej drogi 

kształcenia i wyboru zawodu; 

f) kształtowanie kompetencji społecznych oraz postaw przedsiębiorczych 

przydatnych w karierze                            zawodowej; 

g) współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi wybór dalszej 

drogi kształcenia. 

3. Zadania szkoły w obszarze doradztwa zawodowego: 

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne   i zawodowe; 
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b) prowadzenie działalności informacyjno – doradczej; 

c) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych               

i zawodowych; 

d) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego; 

e) nauczyciele podejmują działania w obrębie swojego przedmiotu        

z zakresu doradztwa                                      edukacyjno – zawodowego; 

f) systematyczna realizacja lekcji wychowawczych dotyczących 

samopoznania, uczestnictwa w grupie, planowania, podejmowania decyzji 

i rozwiązywania problemów; 

g) organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów i/lub 

organizowanie wycieczek     zawodoznawczych do zakładów pracy. 

 

4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje: 

a) indywidualne doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu 

realizowane przez pedagoga/psychologa szkolnego/nauczyciela pełniącego 

rolę doradcy zawodowego; 

b) grupowych   zajęć   z   zakresu   doradztwa   zawodowego   prowadzonych    

 w   klasach   VII i VIII, w wymiarze minimum 10 godzin w ciągu roku 

szkolnego; 

c) zajęcia warsztatowe z klasami lub grupami osób zainteresowanych 

dotyczące podstaw komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, 

realizowane przez nauczyciela mającego przygotowanie do prowadzenia 

takich zajęć; 

d) korzystanie      z      oferty      warsztatowej      Poradni      Psychologiczno-      

Pedagogicznej w zakresie doradztwa dotyczącego wyboru szkoły 

ponadpodstawowej; 

e) organizowanie spotkań z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy,     

a także  z przedstawicielami innych zakładów i instytucji; 

f) gromadzenie przez bibliotekę szkolną informatorów i materiałów 

promocyjnych szkół ponadpodstawowych oraz udostępnianie ich 

zainteresowanym uczniom, rodzicom, nauczycielom; 
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g) realizację, w ramach godzin wychowawczych, tematyki doradztwa    

zawodowego z uwzględnieniem potrzeb danego oddziału. 

5. W realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje          

z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. 

  

        DZIAŁ IX 

 

Sztandar i ceremoniał 

 

§ 68. Sztandar i ceremoniał szkoły 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

3. Szczegółowy opis sposobu przeprowadzania uroczystości szkolnych 

organizowanych z udziałem sztandaru Szkoły zawarty jest w „Regulaminie 

ceremoniału szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu” . 

 

DZIAŁ X 

 

Organizacja żywienia w szkole 

 

§ 69 Żywienie w szkole 

 

Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość 

jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 

 


