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STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
IM.HENRYKA SUCHARSKIEGO  

WE WROCŁAWIU  
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 wrzśnia1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., nr 67, poz. 329)wraz z późniejszymi 
zmianami z dnia 11 kwietnia 2007 (Dz.U. z 2007 r., nr 80, poz. 542);Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi 
zmianami ); Konwencja o Prawach Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późniejszymi zmianami );; 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” ( Dz.U. z 2002 r., nr 100, poz. 908); Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół(Dz.U. z 2002 r., nr 51, poz.458); Rozporządzenie MENiS  z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Z 2002 r.., nr 6, 
poz. 69); Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 roku  w sprawie organizacji roku szkolnego         
( Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432, z późn. zm. ); Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w 
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegania wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonej uzależnieniami ( Dz.U. Nr 26. z 2003 r., poz.226); Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.                   
o  mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz. U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141     
z późniejszymi zmianami ); Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007 r., nr 35, 
poz.222);Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków      i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ); Rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca  2007r r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 
130, poz. 906); Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania 
nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji 
niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać 
prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz ( Dz.U z 2006r. nr. 235, poz. 1703); Rozporządzenie  MEN 
z  dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i 
placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 
językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 
językiem regionalnym ( Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1579 ); Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty (Dz. U .z 2008r. nr 145, poz. 917, art.16, 20); Ustawa z dnia 21 listopada 2008 
r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 1 ); Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o 
zmianie ustawy o  systemie  oświaty  oraz o zmianie  niektórych  innych  ustaw ( Dz. U. z 2009r., Nr 56,  
poz. 458 ); Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i 
sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U.   z 2010 r., Nr 156, poz. 1046 ); Rozporządzenie MEN z 
dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 
2010 r., Nr 186, poz. 1245); Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2010 r., Nr 
156, poz 1047 ),Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010r., 
Nr228, poz. 1487 ), Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w  sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2010r. 
Nr 228, poz. 1490 ), Uchwała nr XXIII/535/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  z dnia 15 marca 2012 r.  
( DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO, z dnia 22 maja 2012 r.  Poz. 1839 ) 
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OOOOświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro 

całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a  także wskazaniami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz 

Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – 

respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje 

uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy 

rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi 

warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu 

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 

i wolności. 

 
Źródło: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
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ROZDZIAŁ 1 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Statut  obowiązuje w publicznej Szkole  Podstawowej  nr 2  we Wrocławiu, im.  

Henryka Sucharskiego, 50 – 451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 36-38.  
2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wrocław. 
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu. 
5.  Szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową, prowadzącą również 

oddziały przedszkolne, pracujące w systemie nieferyjnym i realizujące roczne  
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

6. Szkoła jest publiczną placówką oświatowo–wychowawczą kształcącą od klasy I do 
klasy VI włącznie. Nauka trwa 6 lat i jest bezpłatna w  zakresie ramowych planów 
nauczania. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

7. Szkoła mieści się w jednym budynku, nie posiada punktów filialnych, internatu 
i warsztatów. Znajdują się w niej 42 pomieszczenia (w tym 19 sal lekcyjnych, 
2 pracownie komputerowe, 1 sala gimnastyczna , plac zabaw, miejsce zabaw oraz 
aula). 

8. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy. 
9. Szkoła posiada własną obsługę finansowo–księgową. 
10. Szkoła gromadzi, na wyodrębnionym rachunku bankowym,  środki specjalne 

pochodzące z:  
1) dobrowolnych wpłat rodziców, 
2) opłat za wynajem pomieszczeń, darowizn i z innych źródeł zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
11. Środki specjalne mogą być przeznaczone na: 

1) działalność dydaktyczno – wychowawczą, 
2) zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, 
3) zakup materiałów na remonty i konserwacje, 
4) zakup środków czystości, materiałów biurowych, 
5) opłaty za usługi, 
6) żywienie uczniów, 
7) inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły. 

 
 

§ 2 
CELE I ZADANIA SZKOŁY  

 
1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny, zgodnie 

z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, o których mowa w odrębnych 
przepisach, w szczególności:  

1) zapewnia poszanowanie godności osobistej oraz wolności światopoglądowej 
i wyznaniowej,  

2) zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną, zdrowotną – w zakresie promocji 
i ochrony zdrowia, optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo w szkole 
i na zajęciach organizowanych przez szkołę,  

3) przeciwdziała wszelkim przejawom niedostosowania społecznego 
i demoralizacji,  

4) umożliwia uczniom rozwijanie własnych zainteresowań poznawczych, 
artystycznych i sportowych,  
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5) umożliwia indywidualne podejście pedagogiczne i 
opiekuńcze do każdego dziecka, 

6) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia, 

7) propaguje zasady tolerancji wobec mniejszości religijnych, rasowych, 
narodowych i etnicznych oraz umożliwia  uczniom należącym  do 
mniejszości  narodowych i etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, 

   
2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

1) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszonego w pokoju 
nauczycielskim, 

2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych, 
3) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania 

kontroli technicznej, 
4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas 0–III, 

a w szczególnych przypadkach dzieciom z klas IV–VI, 
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do 

wzrostu uczniów i rodzaju pracy, 
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie 

komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową, 
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia przynajmniej jednego ciepłego 

posiłku w stołówce szkolnej, 
10) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno–

wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu, 
11) różnorodności zajęć w każdym dniu, 
12) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego 

przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga., 
13) odrębne regulaminy obowiązujące w sali gimnastycznej i w pracowniach 

informatycznych oraz na lekcjach techniki, 
14) funkcjonowanie zasady odbierania dzieci przez opiekunów prawnych, 

a w wyjątkowych sytuacjach przez inne upoważnione pisemnie osoby 
pełnoletnie lub rodzeństwo (na wyłączną odpowiedzialność opiekuna 
prawnego), oraz składania oświadczeń pisemnych o samodzielnym powrocie 
do domu dziecka z klas I–III, 

15) obowiązek odbierania dziecka chorego przez rodzica lub inną osobę 
upoważnioną pisemnie przez opiekuna prawnego. 

  
3. Szkoła prowadzi pomoc pedagogiczno–psychologiczną w zakresie:  

1) popularyzowania wśród uczniów, nauczycieli, rodziców wiedzy dotyczącej 
praw dziecka, rozwoju fizycznego uczniów, potrzeb psychicznych dzieci, form 
zapobiegania trudnościom w ww. tematach,  

2) likwidowania na terenie szkoły oraz w środowisku uczniów sytuacji 
prowadzących do wywoływania zachowań nerwicowych i stresowych,  

3) dostosowania wymagań dydaktyczno–wychowawczych w zależności od cech 
psychofizycznych uczniów, ich możliwości, sytuacji rodzinnej,  

4) udzielania indywidualnej pomocy uczniom w kierowaniu przez nich własnym 
rozwojem, 

5) współpracy z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną,  
6) zapewnienie informacji o gimnazjach,  
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7) kierowania (za zgodą rodziców) na badania uczniów z deficytami 
rozwojowymi,  

8) konsultowania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, 
nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu programem 
szkoły specjalnej, 

9) organizacja  zajęć  rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych  oraz innych zajęć 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

10) opracowanie dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego  indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, 
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu, 

11) organizacji dla uczniów zajęć specjalistycznych : korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć    
o charakterze terapeutycznym, 

12) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zdolnym              
w postaci organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, 

13) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów                
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

4. Zadania dydaktyczne szkoła realizuje poprzez:  
              

1) realizację  podstawy  programowej  dla  szkoły  podstawowej określonej         
w rozporządzeniach  Ministra  Edukacji  Narodowej, 

2) tworzenie na terenie szkoły zespołów korekcyjno–kompensacyjnych 
i wyrównawczych,   

3) zorganizowanie dzieciom pomocy w nauce,  
4) objęcie indywidualną pomocą uczniów drugorocznych,  
5) konsultowanie z pedagogiem opinii przeznaczonych dla nauczycieli 

prowadzących zajęcia wyrównawcze,  
6) umożliwienie uczniom udziału w zajęciach na terenie innych placówek 

(np. świetlica terapeutyczna),  
7) prowadzenie różnych form doskonalenia dla rodziców dzieci z trudnościami 

w nauce,  
8) organizowanie nauczania indywidualnego,  
9) dostosowanie wymagań do predyspozycji i możliwości ucznia, 
10) opracowywanie własnych programów nauczania, 
11) realizowanie zaleceń zawartych w opiniach poradni psychologiczno-

pedagogicznej,  
12) różnicowanie form i metod nauczania,  
13) indywidualizację procesu edukacyjnego, 
14) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, w tym:  

a) tworzenie kół zainteresowań (w oparciu o realne możliwości szkoły), 
b) popularyzację zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury im. M.Kopernika, 
c) pomoc w przygotowaniu do udziału w konkursach, olimpiadach, 
d) indywidualne rozmowy z uczniami, 
e) program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, 
f) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.      

15) zapewnienie możliwości korzystania z zajęć przygotowanie do życia 
w rodzinie. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, których 
rodzice nie złożyli pisemnej rezygnacji.  

 
5. Zadania wychowawcze szkoła realizuje na podstawie Programu Wychowawczego 

Szkoły poprzez:  
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1) wpajanie uczniom właściwych form zachowania,  
2) okazywanie uczniom życzliwości, szacunku,  
3) włączenie uczniów do realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego 

poprzez:  
a) opiekę nad niepełnosprawnymi, 
b) opiekę nad ludźmi starymi, samotnymi, 
c) troskę o gabinet, korytarz, teren wokół szkoły, 
d) organizowanie imprez, uroczystości, 
e) tematykę godzin wychowawczych.  

4) rozbudzanie twórczych działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska,  
5) systematyczną kontrolę obowiązku szkolnego, 
6) program wsparcia dla uczniów narodowości romskiej. 

Program Wychowawczy Szkoły znajduje się u dyrektora placówki, w pokoju 
nauczycielskim i bibliotece szkolnej. 

 
 
 
 
6. Szkoła udziela pomocy wychowawczej uczniom, rodzicom w celu likwidowania 

wszelkich form niedostosowania społecznego, przejawów patologii, itp. poprzez:  
1) tworzenie  grup socjoterapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami 

zachowania, 
2)  korzystanie z pomocy świetlicy terapeutycznej,  
3) prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki dotyczącej zachowania mającego 

cechy niedostosowania społecznego: prelekcje dotyczące odpowiedzialności 
prawnej nieletnich, przejawów niedostosowania, uzależnienia, przynależności 
do grup przestępczych i subkultur młodzieżowych,  

4) indywidualne rozmowy terapeutyczne z uczniami i rodzicami,  
5) pogadanki i poradnictwo dla rodziców, 
6) kierowanie spraw do sądu w przypadkach skrajnych, po wyczerpaniu 

możliwych środków zaradczych. 
  
7. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje poprzez:  

1) troskę o właściwy rozwój fizyczny i ochronę zdrowia:  
a) zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, 
b) prelekcje dotyczące higieny osobistej, właściwego odżywiania, 

zapobiegania chorobom zakaźnym, narkomanii, itp., 
c) prelekcje dla rodziców z zakresu problematyki zdrowotnej, 
d) projekty, 
e) konkursy i zawody, 
f) współpracę z instytucjami zajmującymi się w/w problematyką. 

2) rozpoznanie sytuacji rodzinnej uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzin patologicznych, wielodzietnych, samotnych rodziców i w tym zakresie:  

a) dożywianie dzieci z rodzin najuboższych (w miarę posiadanych środków), 
b) zapomogi losowe (w miarę posiadanych środków) dla dzieci z rodzin 

najuboższych, 
3) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły i zajęciach organizowanych 

poza szkołą, 
4) opiekę nad uczniami zakwalifikowanymi na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, w 

porozumieniu  z rodzicami, 
5) kierowanie spraw do sądu w przypadkach braku sprawowania opieki ze strony 

rodziców, 
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6) wspieranie uczniów pochodzenia romskiego – realizacja 
adresowanej do nich pomocy materialnej, organizacja ukierunkowanych na 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz współpraca z asystentem edukacji 
romskiej.  

 
8. Zadania dydaktyczne i opiekuńczo–wychowawcze szkoła realizuje przy 

współudziale PPP, sądu, kuratora, policji, władz lokalnych. 
 
9.   Szkoła     zapewnia    uczniom    dostęp   do   Internetu,    instaluje  i   systematycznie   
      aktualizuje  oprogramowanie  zabezpieczające przed dostępem  do treści, które mogą   
      stanowić  zagrożenie  dla ich prawidłowego  rozwoju.  
 
10. W    szkole     mogą     być    tworzone    oddziały    międzynarodowe    na    zasadach   
      określonych  w  odrębnych  przepisach. 
 

§ 2a   
ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY 

 
1.   Planowanie działalności oddziału przedszkolnego. 
   1)  Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym od dnia 01.09.2012 r. zatrudniani  
        są według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych. 
  2)  Oddział przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego   
       i przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. 
2.  Czas  pracy  oddziału  przedszkolnego. 
  1)  Oddział   przedszkolny   funkcjonuje   od   dnia   01.09.2012 r.  cały   rok   szkolny,    
        z  wyjątkiem przerwy wakacyjnej.  
  2)  Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00  zatwierdzonych przez  
        organ  prowadzący. 
 3)  Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni  w  tygodniu  od  poniedziałku  do  piątku  
      bezpłatnie przez 8 godzin dziennie. 
 4) Dzienny  czas  pracy  oddziału   przedszkolnego   uwzględnia   przepisy   w   sprawie  
      realizacji  podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
5) Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na  
     wniosek dyrektora. 
6) O terminie   przerwy   wakacyjnej   rodzice   zostają   poinformowani   z   co   najmniej  
     z  6-miesięcznym   uprzedzeniem. 
7) W okresie   przerwy   wakacyjnej   dzieciom   zapewnia   się   opiekę  w dyżurującym  
      oddziale  przedszkolnym w  innej szkole. 
   8) W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność dydaktyczno-  
     wychowawczą i opiekuńczą do oddziału  przedszkolnego  mogą  być  przyjmowane  
     dzieci  z innych szkół. 
9)  W okresie   dyżuru   pełnionego   przez   oddział   przedszkolny   rodzice   dokonują  

zgłoszenia    dziecka    na    piśmie   w   terminie   wyznaczonym   przez   dyrektora   
 w macierzystej  placówce. 

3. Organizacja oddziału przedszkolnego i czas zajęć . 
      1)  Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 
      2) Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na  
           podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.  
     3) Liczba dzieci w oddziale nie  może przekraczać 25. 
     4) Sprzęty,   zabawki,    meble   posiadają   wymagane   atesty,  certyfikaty zgodne   
          z obowiązującymi przepisami prawa, 
     5) Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom,  
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          zależnie od  czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań. 
     6) Oddział   przedszkolny  organizuje  w  ciągu  roku  szkolnego  co  najmniej  3  stałe  
         spotkania z rodzicami.   
    7) Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
    8)  Praca    wychowawczo-dydaktyczna    i    opiekuńcza      prowadzona      jest      wg  
         Przyjętego   przedszkolnego    programu    nauczania   umożliwiającego   realizację  
         podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego. 
    9)   Czas     trwania     zajęć     prowadzonych     dodatkowo,   w  szczególności   zajęć  
          umuzykalniających,    nauki   języka   obcego,   nauki   religii,  itp., powinien  być   
          dostosowany  do  możliwości   rozwojowych  dzieci  i  wynosić  30 minut.  
   10) Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji  
        regulują  odrębne przepisy. 

 4.  Bezpieczeństwo i zdrowie  dzieci. 
     1) Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności  
         poprzez: 
         a) sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono oddział, opieki nad dziećmi,  
        b)  przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania  
             dziecka przez rodziców pod opiekę nauczyciela, 

c) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod 
względem  fizycznym, jak i psychicznym, 

d) opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie 
organizowanych wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono 
oddziały uczestniczące  w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora  
oraz – w razie potrzeby –  za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe,                        
w szczególności rodzice, 

e) obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne  

      przepisy. 
      2)   Z uwagi na brak profesjonalnej opieki  medycznej  na   terenie  Szkoły  dzieciom  
           uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne leki i nie są  
           wykonywane żadne zabiegi medyczne. 
     3)  W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia   
          o  tym  nauczyciela  lub  dyrektora  placówki. 
    4) Rodzice    zobowiązani   są    do     przyprowadzania    tylko    zdrowego    dziecka,  
         a  w  przypadku   otrzymania   informacji   o   chorobie   dziecka   w   trakcie   jego  
         pobytu   w   oddziale przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania. 
5.  Rekrutacja  do oddziału  przedszkolnego. 
    1) Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę  
        powszechnej dostępności. 
    2) Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  prowadzona jest w dwóch etapach: 
             a) I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, 
             b) II etap rekrutacji, bez wykorzystania systemu elektronicznego, prowadzony  
                  jest   w   sytuacji   gdy   Szkoła  dysponuje   wolnym   miejscem  w  oddziale  
                 przedszkolnym. 
    3)  Zasady, kryteria i terminy rekrutacji elektronicznej ustalane są co roku przez organ  
         prowadzący i dostępne są na  stronie  internetowej  www.wroclaw.pl/edukacja oraz   
         na tablicy ogłoszeń w Szkole. 
   4)   W  celu przeprowadzenia II etapu rekrutacji dyrektor Szkoły powołuje komisję  
          rekrutacyjno – kwalifikacyjną   w   skład,   której   wchodzi   Dyrektor    jako  
          przewodniczący  oraz  pedagog  szkolny  i  wyznaczony  nauczyciel  z  zespołu  
          edukacji   wczesnoszkolnej. 
5) Komisja rozpatruje podania o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego. 
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 6) Do zadań komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej należy w szczególności: 

        a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,  
             z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie placówki; 
        b) ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów  
            przyjętych do placówki; 
       c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
 7)   Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w II etapie mają: 
       a) dzieci mające rodzeństwo w Szkole, 
        b) dzieci rodziców znajdujące się w  szczególnej sytuacji życiowej. 
    8)   W przypadku spełnienia tych samych kryteriów o przyjęciu decyduje kolejność  
          wniesienia pisemnego podania (godzina, data). 

9) Rozstrzygnięcie   Komisji   ma   formę   pisemną   i   znajduje    się   do    wglądu   

       w sekretariacie Szkoły. 

10)   W  przypadku  kwestionowania  przez  rodziców  dziecka  wyników  rekrutacji  

        dopuszcza się  możliwość   wniesienia  przez   rodziców   pisemnego  odwołania  

        do  dyrektora Szkoły,  w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych. 

    11) Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu  
          7  dni od otrzymania odwołania. 
    12) Decyzja   Dyrektora   dotycząca   wniesionego   przez   rodziców   odwołania   jest  
          ostateczna. 
   13) Nie  podpisanie  przez  rodziców   w   wyznaczonym   terminie   oświadczenia  
          potwierdzającego  wolę  kontynuacji  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  
          jest  równoznaczne  z  rezygnacją  z  miejsca  w  oddziale  przedszkolnym. 
6. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego. 
    1)  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest  
          przez Rodziców lub upoważnioną  przez nich  osobę pełnoletnią. W  wyjątkowych  
         przypadkach   rodzice   mogą   upoważnić   do  w/w  czynności starsze rodzeństwo  
         dziecka pod  warunkiem ukończenia przez nie 13 roku życia. 
   2)   Upoważnienie   dokonywane   jest  w  formie  pisemnej, w  obecności  pracownika  
         Szkoły. 
   3)   Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce, wyklucza się  
         pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni. 
   4)   Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi. 
   5)   Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym  
         na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających. 
   6)   W przypadku nieodebrania dziecka z oddziału przedszkolnego Szkoła informuje   
          o  tym  fakcie   policję,  a  za   jej   pośrednictwem   przekazuje  dziecko  właściwej  
          placówce  opiekuńczej. 
7.  Usprawiedliwianie nieobecności dziecka. 
   1) Rodzic zobowiązany jest  do: 
       a) powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu  
          nieobecności dziecka; 
      b) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka  
          obejmującej co najmniej 50 % dni w miesiącu  kalendarzowym. 
  2) Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas  
          obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna  
         z nie spełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 
    3)  Nie spełnianie  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega  
         egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
8. Ubezpieczenie  dziecka. 
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    1) Rodzice opłacają na początku każdego roku szkolnego, składkę ubezpieczeniową  
         za dziecko.  
   2)   Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant, wybiera Rada Rodziców   
         w porozumieniu z Dyrektorem na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym,   
         w  przypadku  odmowy  ubezpieczenia  dziecka  przez  rodziców,  rodzic  składa  
         stosowne  oświadczenie u Dyrektora Szkoły. 
9.  Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:  
    1)  właściwie   zorganizowanego    procesu    wychowawczego,   edukacyjnego   
          i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny  pracy umysłowej, 
   2)  pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu i zajęć organizowanych  
        poza Przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej  
        bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności, 
   3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
   4) życzliwego i podmiotowego traktowania, 
  5)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
   6)  uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy  
       specjalistycznej, 
   7) ochrony przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź  psychicznej  oraz  
       ochrony i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka  
      i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. 
10.  Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek: 
      1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych, 
      2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych, 
     3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie, 
     4) stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela a obowiązujących  
         całą  grupę. 
11. Nagrody. 
      1) Dziecko w oddziale przedszkolnym można nagrodzić za: 
         a) wzorowe zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników Szkoły oraz  
             rówieśników, 
        b) reprezentowanie  Szkoły na zewnątrz podczas konkursów, przeglądów,  
            festiwali  i projektów.     
     2)   Nagrodami, o których mowa w pkt  2 są:  
        a) pochwała nauczyciela wobec całego oddziału, 
        b) pochwała Dyrektora, 
       c) list pochwalny nauczyciela lub Dyrektora do rodziców,  
       d) dyplom uznania od Dyrektora, 
    3) Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.  
 
 

§ 3 
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE  

 
1. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły,  
2) Rada Pedagogiczna,  
3) Rada Rodziców,  
4) Samorząd Uczniowski, 
5) Rzecznik Praw Ucznia. 

 
2. Dyrektorem Szkoły – jest nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu organ 

prowadzący powierzył  stanowisko dyrektora. Ogólny  zakres kompetencji, zadań     
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i obowiązków dyrektora  szkoły  określa  Ustawa i inne przepisy 
szczegółowe. Przede  wszystkim kieruje on działalnością szkoły, reprezentuje ją na 
zewnątrz,        a ponadto : 

1)  Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli 
i wychowawców. 

2) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

3) Stwarza warunki do realizacji celów i zadań szkoły. 
4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. 
5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje  
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

6) Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
7) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej. 
8) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, do którego 

przystępują uczniowie klas szóstych. 
9) Współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami kształcenia 

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. 
10) Powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz  rady pedagogicznej. 
11) Stwarza  warunki do działania w szkole : wolontariatu, 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. 

12) Może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 
określonych  w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały 
rady pedagogicznej, po zasięgnięciu  opinii samorządu uczniowskiego. 

13) Może, za zgodą kuratora oświaty, przenieść  ucznia objętego obowiązkiem 
szkolnym do innej szkoły. 

14) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli          
i pracowników nie będących nauczycielami.  

15) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub 
placówki. 

16) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły. 

17) Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 
rodziców, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników szkoły. 

18) Załatwia  sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących 
nauczycielami. 

19) Wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem  zawodowym 
nauczycieli. 

20) Wydaje  decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego. 

21) Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
22) Współpracuje przy wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim.   
23)  Dyrektor ma prawo wydawania zarządzeń związanych z organizacją               

i funkcjonowaniem placówki oraz wypełnianiem przez nią zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

24) Kontroluje  spełnianie  obowiązku  szkolnego przez  zamieszkałe w obwodzie 
szkoły dzieci. W  przypadku  niespełnienia  obowiązku  szkolnego  lub nauki 
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przez  ucznia tj. opuszczenia  co  najmniej  50 % zajęć w 
miesiącu, dyrektor  szkoły  wszczyna  postępowanie  egzekucyjne w trybie  
przepisów                 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

25) Prowadzi  ewidencję  spełniania  obowiązku  szkolnego  oraz obowiązku  
nauki. 

26) Powiadamia  dyrektora  szkoły, w której  obwodzie dziecko  mieszka             
o  spełnianiu  przez  nie w  placówce obowiązku  szkolnego, obowiązku 
nauki lub  obowiązku rocznego przygotowania  przedszkolnego oraz               
o zmianach w tym  zakresie. 

27) Organizuje  indywidualne przygotowanie przedszkolne  lub  indywidualne 
nauczanie   w  sposób  zapewniający  wykonanie  określonych  w orzeczeniu 
zaleceń  dotyczących  warunków  realizacji potrzeb  edukacyjnych   dziecka  
oraz  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej. 

28) Zezwala  na wniosek  nauczyciela  na odstąpienie  od realizacji niektórych 
treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, 
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia objętego nauczaniem 
indywidualnym ( indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym ). 

29) Podejmuje decyzje  odroczenia obowiązku  szkolnego dziecka po 
zasięgnięciu opinii poradni  psychologiczno-pedagogicznej. 

30) Podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły po 
zasięgnięciu opinii poradni  psychologiczno-pedagogicznej. 

 
3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład 
wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, a jej przewodniczącym jest 
Dyrektor Szkoły. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady 
Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków   
o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników 
klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych 
oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek : 

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
2) z  inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, 
3) organu prowadzącego szkołę, 
4) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

       Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy  
       w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru   
       pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 
       Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy : 

1) uchwalanie  w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczego 
szkoły oraz programu profilaktyki; 

2) zatwierdzanie  planu pracy szkoły; 
3) zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego 

zestawu podręczników; 
4) zatwierdzenie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły; 
5) zatwierdzanie innych planów i programów związanych z realizacją zadań 

statutowych szkoły; 
6) zatwierdzanie  wyników  klasyfikacji  i  promocji  uczniów; 
7) uchwalanie i nowelizowanie statutu szkoły; 
8) uchwalanie i nowelizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 
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9) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i 
eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

10) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
11) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

       Dyrektor  Szkoły  wstrzymuje  wykonanie  uchwały  Rady  Pedagogicznej  
       niezgodnej z   przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu   wykonania    uchwały   dyrektor  
       niezwłocznie zawiadamia  organ  prowadzący  szkołę  oraz organ nadzoru  
       pedagogicznego.  Organ  nadzoru  pedagogicznego  uchyla  uchwałę   stwierdzenia  
       jej  niezgodności z  przepisami prawa  po  zasięgnięciu opinii  organu  prowadzącego  
       szkołę. Rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego jest ostateczne. 
       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności : 

1) organizację pracy szkoły,  w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 
lekcyjnych  i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego  szkoły; 
3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród    

i innych  wyróżnień; 
4) opiniuje przedłużenie  powierzenia funkcji dyrektora, powierzenia funkcji 

wicedyrektorów i innych funkcji kierowniczych w szkole, 
5) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, 

wolontariuszy i inne organizacje, których celem jest działalność 
dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły, 

6) opiniuje wybrane przez nauczycieli programy wychowania 
przedszkolnego lub programy nauczania. 

      Rada   pedagogiczna   może   wystąpić   z   wnioskiem   o  odwołanie  nauczyciela  ze 
      stanowiska  dyrektora  lub  z  innego  stanowiska  kierowniczego  w  szkole.  W  tym 
      przypadku     organ     prowadzący   szkołę   ( Gmina Wrocław )    jest     obowiązany 
      przeprowadzić   postępowanie   wyjaśniające  i  powiadomić  o   jego   wyniku   radę  
      pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 
      Uchwały   rady   pedagogicznej   są   podejmowane   zwykłą   większością  głosów  
      w obecności co najmniej połowy jej członków.  
       Nauczyciele są zobowiązani  do  nieujawniania  spraw  poruszanych  na posiedzeniu 
       rady pedagogicznej,   które    mogą     naruszać   dobro   osobiste   uczniów  lub  ich 
       rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  
       Rada    pedagogiczna    ustala    regulamin    swojej    działalności.  
 
                           
       Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej są księgi protokołów.  
       Do protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej wykorzystuje się technikę  
       komputerową. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego obrad oraz  
       protokolanta. Każda strona protokołu i załączników jest parafowana przez jednego  
       z członków rady. Protokół powinien być napisany do 14 dni po posiedzeniu rady. 
       Protokół jest udostępniany w szkole członkom Rady na okres 2 tygodni w celu 
       zapoznania się z jego treścią i  umożliwienia wnoszenia uwag do tej treści. Na 
       kolejnym posiedzeniu rady uwzględnia się uwagi członków rady i zatwierdza 
       protokół. W przypadku braku uwag protokół zostaje zatwierdzony natychmiast po 
       upłynięciu okresu na zapoznanie się z nim członków rady. 
       Księgi protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, 
       upoważnionym osobom z organu nadzorującego szkołę, upoważnionym 
       przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 
       Sposób prowadzenia księgi protokołów określają odrębne przepisy Regulaminu  
       działalności Rady Pedagogicznej. 
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4. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Celem 

działania Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności 
rodziców  na rzecz  wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 
W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, którzy zostali  
wybrani w wyborach tajnych przez  zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
Rada uchwala regulamin swojej działalności, określający przede wszystkim 
szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 
przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 we 
Wrocławiu.  Ponadto regulamin Rady Rodziców zawiera jej strukturę i  tryb pracy. 
Bieżącą działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców.  
Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, 
organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny           
z wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
Do kompetencji Rady Rodziców należy : 
1)   Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną : 
       -  programu   wychowawczego   szkoły, 
       -  programu profilaktyki szkolnej; 
2)   Opiniowanie programu i harmonogramu  poprawy efektywności kształcenia lub  
      wychowania szkoły; 
3)  Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych 
źródeł dla wspierania działalności szkoły. Zasady wydawania tych funduszy określa 
regulamin Rady Rodziców. 
 
 

5. W szkole działa Samorząd Uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły 
1) Zasady  wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa 

regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym        
i powszechnym. Organy  samorządu uczniowskiego są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów. 

2) W zakres kompetencji i uprawnień Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami 
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 
c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiających zachowanie 

właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością 
rozwijania zainteresowań i uzdolnień 

d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej 
e) prawo do organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności 

kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami 

f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. Tryb 
wyboru opiekuna określa odrębny regulamin. 

       3)    Wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły Samorząd Uczniowski przedstawia 
              Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.  
 

6.    W  szkole  działa Szkolny   Rzecznik   Praw   Ucznia. Rzecznikiem Praw Ucznia 
       jest  nauczyciel, wybierany  przez społeczność  uczniowską w  wyborach tajnych, 
       powszechnych, równych i bezpośrednich. 
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1) Kadencja Rzecznika trwa 3 lata. Przestaje on wykonywać  swoje obowiązki, 
gdy uniemożliwia mu to zły stan zdrowia, złoży rezygnację lub zostaje zwolniony z 
pracy. 

2) Rzecznik współpracuje ściśle z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców  i Radą 
Pedagogiczną. 

3) Rzecznik  podejmuje działania na wniosek  zainteresowanego  lub z własnej 
inicjatywy. 

4) Prawa  i  obowiązki  Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia : 

a) egzekwowanie i przestrzeganie  przepisów  prawnych dotyczących uczniów; 
b) proponowanie i opiniowanie nowych  przepisów dotyczących uczniów; 
c) uczestniczenie w komisjach wychowawczych; 
d) przedstawianie na posiedzeniach rady pedagogicznej problemów przestrzegania 
    praw ucznia; 
e) mediacja w konfliktach uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, 

               uczeń – wychowawca. 
5)Szkolny Rzecznik  Praw  Ucznia może : 

a)  rozmawiać   ze   stronami    konfliktów   w   których    jest  mediatorem; 
b)  rozmawiać i zasięgać rady  pedagoga szkolnego; 
c) organizować  konfrontacje wyjaśniające; 
d) inicjować   działania   w  szkole   na  rzecz   upowszechniania  
     praw  dziecka i ucznia. 
 

 
 
 
 
 

                                                ROZDZIAŁ 2 
 

§ 4 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
1. ODDZIAŁY 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym  
z odpowiednim ramowym planem nauczania. 

2. Liczba oddziałów uzależniona jest od wykazów dzieci zamieszkałych w obwodzie 
szkoły, sporządzonych przez organ prowadzący. 

3. Liczebność klas określa organ prowadzący w formie wytycznych do arkusza                         
organizacji pracy szkoły. 

4. W szkole organizowana jest również nauka w oddziałach przedszkolnych. Liczba 
oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od limitów określonych przez organ 
prowadzący. 

5. Podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki 
i bezpieczeństwa dokonuje corocznie Dyrektor Szkoły w oparciu o zasady 
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wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, 
posiadanych przez szkołę środków finansowych (wyposażenie gabinetów itd.) po 
wysłuchaniu opinii zainteresowanych nauczycieli i społecznego inspektora pracy. 

 
  
2. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO, WYCHOWANIA I OPIEKI 

 
1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Koniec pierwszego semestru określa 

dyrekcja szkoły, biorąc pod uwagę termin ferii zimowych, określany corocznie  
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, świąt, 
przerw świątecznych, ferii letnich i zimowych określa  Kalendarz Roku Szkolnego 
ogłaszany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego  rozporządzenie w sprawie 
organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1245 ). 

3. Na  podstawie  w/w zarządzenia Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę 
warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym 
roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, w wymiarze 6 dni  z przeznaczeniem na :  

               -  sprawdzian   przeprowadzany   w   ostatnim  roku  nauki  w  szkole  podstawowej, 
               -  w   dni   świąt   religijnych   niebędących  dniami  ustawowo   wolnymi  od  pracy,   
                  określone  w  przepisach  o  stosunku  państwa  do  poszczególnych  kościołów lub  
                  związków  wyznaniowych, 
               - w inne dni, jeżeli jest  to  uzasadnione  organizacją pracy  szkoły  lub  placówki  lub  
                  potrzebami społeczności lokalnej. 
         4.    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. 
         5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych  
                od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wymienionych w pkt. 3, Dyrektor szkoły po  
                zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady  rodziców i samorządu  uczniowskiego,  
                może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne  dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  
                dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć  przypadających  
                w te dni w wyznaczone soboty. 
        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, o  których  
               mowa w pkt. 3. 

6.  Zajęcia w szkole prowadzone są: 
1) w systemie gabinetowo–lekcyjnym, 
2) w toku nauczania indywidualnego, 
3) w układzie zajęć pozalekcyjnych. 

7. Szczegółową liczbę pracowników szkoły, w tym liczbę stanowisk kierowniczych, 
ogólną liczbę godzin przedmiotów, zajęć obowiązkowych, liczebność klas, liczbę 
oddziałów, określa arkusz organizacji pracy szkoły zatwierdzony przez organ 
prowadzący szkołę. Arkusz opracowywany jest na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 
w systemie gabinetowo–lekcyjnym, natomiast w klasach I–III w systemie zajęć 
zintegrowanych.  
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9. Tygodniowy rozkład zajęć klas I–III określa ogólny przydział czasu na 
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy 
rozkład dzienny ustala nauczyciel. 

10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy trwają 10 min., natomiast przerwa 
obiadowa 15 min. 

11. Dyrektor Szkoły może zezwolić  uczniom na indywidualny tok lub program nauki. 
Zezwolenie takie zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, na wniosek ucznia i jego 
rodziców, nauczyciela wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, powinno określać 
zakres indywidualnego toku nauki, zgodny z opinią z poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

12. Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne                            
a w szczególności:  

1) zespoły korekcyjno–kompensacyjne, 
2) zespoły wyrównawcze, 
3) gimnastykę korekcyjną, 
4) koła zainteresowań.  

 Liczbę uczestników zajęć określają nauczyciele w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

13. Wszystkie zmiany dotyczące harmonogramu zajęć uczniów, wycieczek, wyjść poza 
teren szkoły, zajęć pozalekcyjnych muszą być potwierdzone pisemną zgodą 
rodziców.  

14. Treści kształcenia poszczególnych przedmiotów określają ramowe programy 
nauczania. Zakres i układ materiału jest ustalany przez prowadzącego przedmiot 
nauczyciela. 

15. W szkole prowadzi się naukę obowiązkowego języka obcego od klasy I do klasy VI 
włącznie. 

16. W ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych szkoła prowadzi naukę drugiego języka 
obcego. 

 
 
 
 
 
17. Dyrektor Szkoły tworzy zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący 
powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.  

18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nie przewiduje się odwoływania zajęć 
dydaktycznych poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami.  

 
3. STOŁÓWKA  

 
1. Za zgodą organu prowadzącego szkoła prowadzi stołówkę szkolną. Odpłatność za 

obiady ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z  organem prowadzącym.  
2. Dyżur w stołówce szkolnej pełnią uczniowie klas V–VI (za zgodą rodziców). Nadzór 

sprawuje nauczyciel dyżurujący.  
3. Uczniów pełniących dyżur w stołówce i korzystających ze stołówki obowiązuje 

regulamin stołówki.  
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4. ŚWIETLICA 

 
1. Dla dzieci z oddziałów  przedszkolnych, uczniów klas I–III oraz uczniów klas IV-VI 

(w wyjątkowych przypadkach), którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu 
na czas pracy rodziców, szkoła prowadzi świetlicę. 

2. Zapisy do świetlicy przeprowadza się w dniach poprzedzających rozpoczęcie roku 
szkolnego, w uzasadnionych przypadkach w ciągu roku szkolnego. 

3. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy wypełniają rodzice lub opiekunowie.  
4. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić wywiad dotyczący zachowania dziecka, stanu 

zdrowia, przeciwwskazań, zdolności itp. 
5. Świetlica czynna jest w godz. 6.30–17.00  
 
6. Szczegółowy plan pracy świetlicy opracowują nauczyciele świetlicy, mając na 

uwadze:  
1) pomoc dzieciom w nauce, 
2) interesujące zorganizowanie wolnego czasu, 
3) rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, 
4) rozwijanie uzdolnień dzieci. 

7. Dzieci uczęszczające do świetlicy zobowiązane są przestrzegać regulaminu 
świetlicy. 

8. Pracownicy świetlicy odpowiadają za: 
1) całokształt pracy wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńczej świetlicy, 
2) opracowanie rocznego planu świetlicy, 
3) opracowanie planu godzin pracy nauczycieli,, 
4) aktualny wystrój świetlicy, 
5) współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami  
      w kompensowaniu braków dydaktycznych, 
6) współpracę z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym, współpracę 

z rodzicami. 
9. Ze świetlicy dzieci odbierane są przez opiekunów prawnych lub inne osoby 

pełnoletnie upoważnione pisemnie przez rodziców. Rodzic bierze pełną 
odpowiedzialność za treść oświadczenia dotyczącego odbierania dziecka.  

   
  W wyjątkowych przypadkach dzieci mogą być odbierane przez inne upoważnione 
  pisemnie osoby pełnoletnie lub rodzeństwo (na wyłączną odpowiedzialność opiekuna  
  prawnego). Dzieci z klas I – III mogą samodzielnie wracać do domu po złożeniu 
  pisemnych oświadczeń o samodzielnym powrocie.  Dziecko chore odbiera rodzic lub  
  inna osoba upoważniona pisemnie przez opiekuna prawnego. 
10. Szkoła  prowadzi  dzienniki zajęć  w  świetlicy dla każdej grupy świetlicowej,          

w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym 
roku szkolnym. Do  dziennika  wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, 
imiona i  nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której 
uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność 
uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca 
świetlicy potwierdza podpisem. 

11. Jeżeli w ramach zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy       
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia opieki 
świetlicowej, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela, do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje tematy 
przeprowadzonych zajęć i odnotowuje obecność uczniów na poszczególnych 
godzinach zajęć oraz dodatkowo odnotowuje, że przeprowadzenie tych zajęć stanowi 
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realizację zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel 
potwierdza podpisem. 

 
 

5. BIBLIOTEKA, CZYTELNIA 
 
1. Szkoła prowadzi bibliotekę i czytelnię szkolną. Godziny pracy biblioteki ustala 

corocznie Dyrektor Szkoły, uwzględniając czas zakończenia lekcji, możliwość 
skorzystania z biblioteki i czytelni po lekcjach.   
 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 
oraz rodzice.  

 
3. Sposób korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej opracowany 

przez pracowników biblioteki i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.  
 

4. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 
- odpowiedzialność za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów, 
- współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 
- sporządzanie planu pracy oraz semestralnego i rocznego sprawozdania, 
- prowadzenie dziennej, miesięcznej, okresowej i rocznej statystyki wypożyczeń,          

         dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestrów ubytków, kart  
        akcesyjnych czasopism, ewidencji wypożyczeń, “ 
      - czynne współuczestniczenie w realizacji ścieżki programowej: “edukacja  
        czytelnicza i medialna”, 
     - doskonalenie warsztatu pracy, 
     - samokształcenie, 
     - udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni, 
     - prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej biblioteki, jej zbiorów                       
       i czytelnictwa, 
     - udzielanie porad w doborze lektur, 
     - prowadzenie lekcji bibliotecznych, 
     - gromadzenie zbiorów – zgodnie z potrzebami szkoły, 
     - ewidencja zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
     - opracowanie zbiorów ( klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne), 
     - selekcja zbiorów ( materiały zbędne i zniszczone), 
     - organizacja udostępniania zbiorów, 
     - organizacja warsztatu informacyjnego ( wydzielenie księgozbioru podręcznego,  
       prowadzanie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych  
       itp.), 
     - prowadzenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 
     - aktualizacja szkolnego zestawu programów nauczania oraz szklonego zestawu 
        podręczników 
 

6. PEDAGOG 
 
 

1. Pedagog szkolny to  osoba zatrudniona  w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania  
    i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez innych 
     nauczycieli. 
2. Organizuje on w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla  
    dzieci  i   młodzieży,   której   celem   jest   wspomaganie    rozwoju  psychicznego  
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    i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom  klas  i   
współdziałanie    
    z  nauczycielami,   rodzicami    ( opiekunami prawnymi ) ,    pielęgniarką szkolną,  
    organami   szkoły   oraz   instytucjami   pozaszkolnymi    zwracając    uwagę    na  
    przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. 

4. Najważniejszym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń. 
5. Pedagog pracuje w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez dyrektora szkoły.  
6. Godziny pracy dostosowane są do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców. 
7. Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
8.  Pedagog szkolny dokonuje analizy i oceny następujących zagadnień:  

1) patologia i niedostosowanie społeczne, 
2) pomoc dydaktyczno–wychowawcza, 
3) pomoc materialna.  

9.  Główne zadania pedagoga szkolnego to: 

1) dokonywanie na radzie pedagogicznej semestralnej analizy sytuacji 
wychowawczej  w szkole,  

2) ścisła współpraca z wychowawcami i dyrektorem szkoły w sprawie realizacji 
obowiązku szkolnego, 

3) rozpoznawanie przez wywiad środowiskowy warunków życia i nauki dzieci                    
z  trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

4) informowanie organu prowadzącego o nierealizowaniu obowiązku szkolnego 
przez ucznia,  

5) udzielanie uczniom wszelkiej pomocy w prawidłowym wyborze profilu 
gimnazjum, 

6) ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , MOPS,  Sądem dla 
Nieletnich, Policyjną Izbą Dziecka, Miejskim Ośrodkiem Socjoterapii, 
Pogotowiem Opiekuńczym w sprawach uczniów z trudnościami dydaktycznymi i  
wychowawczymi, 

7) udzielanie rodzicom, wychowawcom i nauczycielom porad ułatwiających 
rozwiązywanie przez nich trudności dydaktycznych i wychowawczych, 

8) kierowanie spraw uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym                        
do odpowiednich organów, a rodzin przejawiających patologię do Sądu 
Rodzinnego, 

9) stworzenie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, 
możliwości udziału w różnych formach działalności pozalekcyjnej, 

10) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych 
uczniom napotykającym szczególne trudności w nauce w klasach I-VI, 

11) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle 
niepowodzeń szklonych, 

12) zapobieganie i likwidowanie napięć i konfliktów na linii nauczyciel-uczeń, dom 
rodzinny-uczeń, uczeń-uczeń, 

13) współpraca z organizacjami uczniowskimi i młodzieżowymi w zakresie 
wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i 
pomocy wychowawczej, 

14) prowadzenie wspólnie z nauczycielami przeszkolonymi, zajęć z wybranych 
tematów programu profilaktyki uzależnień,  
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15) udział w zespole wychowawczym, 

16) przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego uczniów, 

17) organizowanie w miarę możliwości pomocy materialnej dla uczniów biednych   
i z rodzin patologicznych, 

18) kierowanie dzieci najbiedniejszych na półkolonie i kolonie organizowane ze 
środków gminnych  i pomocy społecznej. 

 

 

§ 4a 
PROGRAMY  NAUCZANIA 

 
 
1.  Szkoła  prowadzi  kształcenie i wychowanie zgodnie z podstawami programowymi  
     ogłoszonymi w  rozporządzeniach  Ministra Edukacji  Narodowej. 
2.  Nauczyciel  jest zobowiązany  przedstawić dyrektorowi  szkoły  program wychowania  
     przedszkolnego  lub  program   nauczania   określonej   edukacji   przedmiotowej   lub   
     edukacji wczesnoszkolnej   do  dnia  5  czerwca  każdego  roku  szkolnego  w  formie  
     pisemnej. Opracowany   program  nauczania  lub  wychowania   przedszkolnego  musi  
     zawierać   w   całości    podstawy    programowe   wychowania    przedszkolnego   lub   
     podstawy  kształcenia  ogólnego ustalone dla danego  etapu edukacyjnego. 
3.  Program      wychowania     przedszkolnego    dopuszcza    do    użytku    w    oddziale  
     przedszkolnym   w   szkole  podstawowej  dyrektor  szkoły  podstawowej, na  wniosek  
     nauczyciela  lub  nauczycieli, po  zasięgnięciu   opinii  Rady  Pedagogicznej. 
4.  Program  nauczania  dla  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu kształcenia ogólnego, zwany  
     dalej  „ programem  nauczania  ogólnego ”, dopuszcza  do  użytku  w  szkole  dyrektor 
     szkoły,   na   wniosek   nauczyciela  lub   nauczycieli,   po   zasięgnięciu   opinii  Rady  
     Pedagogicznej. 
5.  Dopuszczone   do   użytku   w   szkole   programy  nauczania  i  program  wychowania  
     przedszkolnego, stanowią szkolny  zestaw programów nauczania. 
6.  Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden  etap  edukacyjny  i  dotyczy 
     edukacji      wczesnoszkolnej, przedmiotu, ścieżki edukacyjnej i może być 
    dopuszczony do użytku  jeśli : 
a/  stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych 
     w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie  
     podstawy  programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej; 
b/  zawiera : 
     - szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 
     - procedury osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości  
       modyfikacji   w   zależności   od   sytuacji   dydaktycznej  i  indywidualizacji  pracy  
       z uczniem  zdolnym oraz uczniem mającym trudności w nauce, 
     - opis  założonych osiągnięć ucznia, 
     - propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 
c/  posiada    pozytywną    opinię    nauczyciela    mianowanego    lub    dyplomowanego,  
     posiadającego  wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy  w  szkole podstawowej,  
     lub pozytywnej opinii doradcy  metodycznego. Opinia  musi  zawierać  ocenę  stopnia  
     zgodności programu z podstawą programową. 
 
 
 
 



 

 

 

23 
 

 
§ 5 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW  
 
1.   OGÓLNE ZASADY OCENIANIA OSI ĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

  
1.  W  szkole stosuje się Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący  załącznik   

nr 1   do  statutu.                             
 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w 
tym zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 
postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny 
oraz informowanie o nich rodziców (prawnych opiekunów), 

2) bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie. 
 

2.  Na początku każdego  roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców 
(   prawnych      opiekunów  )     o    wymaganiach     edukacyjnych     wynikających   
z   realizowanego   przez   siebie  programu  nauczania,   o   sposobach    sprawdzania   
osiągnięć    edukacyjnych     uczniów,    o    zasadach    oceniania   zachowania  oraz    
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 
 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki , plastyki i zajęć 
artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany                   
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do 
pracy, zaangażowanie, aktywność. 
 

4. Nauczyciel zobowiązany jest,  na podstawie  pisemnej  opinii PPP lub innej poradni 
specjalistycznej,   dostosować    wymagania   edukacyjne    w  stosunku  do  ucznia,   

      u którego stwierdzono deficyty rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,  
      uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu   
      nauczania.  

 
5. Dyrektor    szkoły    zwalnia    ucznia   z   zajęć   wychowania     fizycznego,   zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii   informacyjnej  na  podstawie    opinii  
o  ograniczonych  możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 
przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony", albo „ zwolniona ”. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 
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dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.  

8. W przypadku ucznia wymienionego w pkt. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony", albo       
„ zwolniona ”. 

10. Ustala się następującą skalę ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych – śródrocznych 
i rocznych dla klas IV–VI:  

1) celujący – 6 

2) bardzo dobry – 5 

3) dobry – 4 

4) dostateczny – 3 

5) dopuszczający – 2 

6) niedostateczny – 1 

Dopuszcza się stosowanie znaków „ + ”, „ - ” w ocenianiu bieżącym, za wyjątkiem 
stopnia celującego i niedostatecznego. Stopień celujący jest oceną najwyższą. 

12. Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych ( w klasach IV – VI )  przyznawane 
są według następujących kryteriów :  

a) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który: 

• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania przedmiotu w danej klasie, 

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej 
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania 
wykraczające poza program nauczania danej klasy, 

• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu 
wojewódzkim /regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia. 

b) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania w danej klasie, 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte  programem 
nauczania danej klasy, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów nowych sytuacjach. 

c) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 
nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym, 
wymagania zawarte w podstawie programowej, 
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• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 
(wykonuje samodzielnie) typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

d) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  
w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych  
w podstawie programowej, 

• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 
stopniu trudności. 

e) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie 
przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 
danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

• rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 
stopniu trudności. 

f) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej, przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w 
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy z tego przedmiotu, 

• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności. 

 

13. Oceny z religii, etyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych wlicza się do średniej 
ocen ucznia. Otrzymanie oceny niedostatecznej z wyżej wymienionych przedmiotów 
nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie 
szkoły. 

14. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub roczną ustala się dla ucznia na podstawie co 
najmniej 5 ocen cząstkowych. W przypadku przedmiotów  nauczanych  w wymiarze 
1 godziny tygodniowo, ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub roczną dla ucznia ustala 
się na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych. 

 
15. W klasach I – III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

oraz ocena z zachowania są ocenami opisowymi. W ciągu  semestru stosuje  się  
ocenę  punktów. Oceny z religii oraz dodatkowych przedmiotów edukacyjnych 
(informatyka) wyrażone są w formie stopni, które funkcjonują w systemie oceniania 
klas 4-6. 

15a. Roczna   opisowa  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  w  klasach  I – III,  
        uwzględnia     poziom    opanowania    przez   ucznia   wiadomości   i   umiejętności   
        z  zakresu  wymagań  określonych  w podstawie  programowej kształcenia ogólnego  
         dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia   
         związane z  przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

 
16. Nauczyciel katechezy opracowuje szczegółowe wymagania na poszczególne oceny  
      w klasach  I – III. 
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17. Wychowawca klasy co najmniej 2 razy w semestrze na zebraniach (zbiorowo) 
lub konsultacjach (indywidualnie) informuje rodziców o osiągnięciach edukacyjnych 
uczniów. W czasie konsultacji rodzice mogą uzyskać informacje od każdego 
nauczyciela uczącego ich dziecko. 

18. Rodzic ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach oraz dowiadywać się na bieżąco 
o sukcesach dziecka w czasie konsultacji. W szczególnych przypadkach (choroba 
rodzica, opiekuna) wychowawca informuje pisemnie o przewidywanych ocenach 
niedostatecznych semestralnych lub rocznych na jeden miesiąc przed końcem 
semestru za pośrednictwem poczty. Na prośbę rodzica nauczyciel podaje 
uzasadnienie oceny niedostatecznej, przygotowane przez nauczyciela przedmiotu. 

19. Ostateczne oceny roczne (śródroczne) należy wystawić w dzienniku lekcyjnym na 7 
dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

 
 

 
 
 

2. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 
 
 
1. O ocenach zachowania decyduje wychowawca klasy, biorąc pod uwagę opinie innych 

nauczycieli, pracowników szkoły, samoocenę ucznia i ocenę zespołu klasowego. 
2. Ocenianie uczniów jest systematyczne. 
3. Wszystkie oceny uczniów wpisywane są do dziennika.  
4. Rodzice są systematycznie informowani o postępach i ocenach swoich dzieci. 
5. Wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolitą politykę oceniania. 
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o  potrzebie 
kształcenia   specjalnego   albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej. 

7. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć dydaktycznych. 
8.  W ciągu  semestru stosuje  się  ocenę  punktową  z zachowania zawartą  w  

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
9.   W klasach  IV – VI  oceny z klasyfikacyjne z zachowania : śródroczną i roczną ustala   
      się według skali : 
      - wzorowe 
      - bardzo dobre 
      - dobre 
      - poprawne 
      - nieodpowiednie 
      - naganne. 
10.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
            a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 

11.  W sytuacjach spornych wychowawca zobowiązany jest przeprowadzić konsultację   
       z nauczycielami  uczącymi  i  zespołem   klasowym.   Od   oceny   z   zachowania   
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       przysługuje odwołanie,  co reguluje WSO. 
 

  
   

                 3.    KLASYFIKACJA 
 
1. Klasyfikacja śródroczna. 
 

1) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

2) Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku 
szkolnego po pierwszym semestrze. 

3) Najpóźniej na siedem dni kalendarzowych przed klasyfikacyjną radą 
pedagogiczną nauczyciele wystawiają oceny, odnotowując je w dzienniku 
lekcyjnym, a wychowawcy informują uczniów i rodziców (prawnych 
opiekunów). 

4) O zagrożeniu stopniem niedostatecznym, brakiem klasyfikacji i zagrożeniu 
oceną naganną zachowania nauczyciel uczący lub wychowawca informuje 
ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż na miesiąc przed 
klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

 
2. Klasyfikacja roczna. 
 

a) Klasyfikowanie   roczne   polega   na   podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  

     ucznia  z  zajęć   edukacyjnych   określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  

     i ustaleniu   rocznych   ocen   klasyfikacyjnych   oraz   oceny   zachowania. 

b)   Klasyfikowanie roczne przeprowadza się po drugim semestrze na  

       koniec roku szkolnego. 

      c)    Najpóźniej   na    siedem    dni    kalendarzowych    przed    klasyfikacyjną  

             radą pedagogiczną   nauczyciele   wystawiają   oceny, odnotowując  je    

             w  dzienniku lekcyjnym, a wychowawcy informują uczniów i rodziców  

            (prawnych opiekunów). 

      d)   O zagrożeniu stopniem niedostatecznym, brakiem klasyfikacji i zagrożeniu  

             oceną naganną zachowania nauczyciel uczący lub wychowawca informuje  

             ucznia  i rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż na miesiąc przed  

             klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

        e)  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może  

             być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

f) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z 
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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g) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

h) Na prośbę  rodziców  ( prawnych  opiekunów )  ucznia  nieklasyfikowanego  
z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 
 

    4. EGZAMINY, KOMISJE ODWOŁAWCZE 
 

4a. EGZAMIN POPRAWKOWY 
 
1. Do egzaminu poprawkowego ma prawo uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych.  

 
2. Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii  

letnich. 
 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

a) Przewodniczący komisji – wicedyrektor, 
b) Egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) Członek komisji – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne. 
4. W szczególnych przypadkach nauczyciel pełniący funkcję egzaminatora może być  

zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje  
jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

5.  Jeżeli nauczyciel, o którym mowa  w  punkcie  4  jest  zatrudniony  w  innej szkole, to  

     powołanie go do komisji następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6.   Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 

7.   Egzamin poprawkowy z muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania  

      fizycznego  powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 
8.Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego 
przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego 
przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać 
kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń. Zestawy pytań i zadań zatwierdzone przez 
przewodniczącego komisji przedmiotowej nauczyciel egzaminujący składa 
u wicedyrektora szkoły na dwa dni przed terminem egzaminu w I semestrze i przed 
konferencją plenarną kończącą dany rok szkolny. 
 
9. Po zakończonym egzaminie poprawkowym przewodniczący komisji informuje 

ucznia o wyniku egzaminu oraz możliwości odwołania się w ciągu pięciu dni do 
dyrektora szkoły. 
Przewodniczący komisji nadzoruje sporządzenie prawidłowej dokumentacji  

       egzaminu: 
a) sporządzenie protokołu na druku obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 2, 
b) dołączenie do protokołu pytań egzaminacyjnych, pisemnych odpowiedzi 

ucznia, zwięzłych informacji o ustnych odpowiedziach lub ćwiczeniach 
praktycznych, 

c) dołączenie protokołu do arkusza ocen,  
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d) wpisanie do arkusza ocen daty egzaminu oraz oceny otrzymanej 
na egzaminie poprawkowym. 

 
10. W przypadku odwołania się od decyzji komisji, dyrektor sprawdza zasadność  
      odwołania i: 

a) unieważnia egzamin – jeżeli wniosek jest zasadny, 
b) podtrzymuje wynik egzaminu – jeżeli wniosek jest bezzasadny. 

 
12. Dalsze odwołanie nie przysługuje. 
 
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, 
określonym przez dyrektora szkoły. 

 
14. Uczeń, który nie zdał  egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada 
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do 
klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyższej. 

 
15. Procedura odwoławcza od wyniku egzaminu poprawkowego.  

1) Rodzic może odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły o unieważnienie 
wyniku egzaminu poprawkowego w przypadku:  
a) niedostosowania trudności zadań do kryteriów ocen,  
b) złych warunków: nieodpowiednie przygotowanie miejsca egzaminu, 

niezapewnienie spokoju, 
c) braku informacji o terminie egzaminu. 

2) Informację o terminie egzaminu przekazuje rodzicom wychowawca klasy, po 
plenarnej radzie klasyfikacyjnej, w formie pisemnej, a przyjęcie informacji 
rodzic poświadcza podpisem. 

3) Termin ponownego egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. 
 
 

4b. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 

1) Uczeń może nie  być  klasyfikowany  z  jednego, kilku  albo  wszystkich   zajęć 
edukacyjnych,   jeżeli   brak   jest   podstaw   do   ustalenia   semestralnej   lub 
rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu    nieobecności   ucznia  na zajęciach  
edukacyjnych   przekraczającej   połowę   czasu   przeznaczonego   na te zajęcia  
w szkolnym planie nauczania.  

2) Egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów może                      
zdawać  uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności. 

3) Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionych, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. 

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń : 
7) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
8) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

          4a)  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa  w  pkt. 4  
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                 lit.  b,  nie  obejmuje  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych : 
technika,  zajęcia  
                 techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne  oraz  
                 dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

5) Podanie o egzamin klasyfikacyjny składają rodzice do dyrektora szkoły 
w terminie nie późniejszym niż tydzień przed zakończeniem pierwszego 
semestru (roku szkolnego). 

6) Po otrzymaniu podania dyrektor: 
a) sprawdza prawo ucznia do wystąpienia o egzamin, 
b) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego przed w ostatnim tygodniu  zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego, 
c) powołuje komisję egzaminacyjną. 

7) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: 
a) Przewodniczący komisji – wicedyrektor, 
b) Egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) Członek komisji – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne. 
8) Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 
9) Zestaw pytań ustala egzaminator w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień 

trudności pytań musi odpowiadać obowiązującym w szkole kryterium ocen. 
10) Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki, 

zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego powinien mieć 
przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

11) Na podstawie egzaminu nauczyciel ustala stopień według obowiązującej skali 
ocen. 

12) Po zakończonym egzaminie klasyfikacyjnym przewodniczący komisji 
informuje ucznia o wyniku egzaminu oraz możliwości odwołania się w ciągu 
siedmiu dni do dyrektora szkoły. 

13) Przewodniczący komisji nadzoruje sporządzenie prawidłowej dokumentacji 
egzaminu: 

a) sporządzenie protokołu na druku obowiązującym w szkole, 
b) dołączenie do protokołu pytań egzaminacyjnych, pisemnych odpowiedzi 

ucznia, zwięzłych informacji o ustnych odpowiedziach lub ćwiczeniach 
praktycznych, 

c) dołączenie protokołu do arkusza ocen, -wpisanie do arkusza ocen daty 
egzaminu oraz oceny otrzymanej na egzaminie klasyfikacyjnym. 

14) W przypadku odwołania się od decyzji komisji, dyrektor sprawdza zasadność 
odwołania: 

a) unieważnia egzamin – jeżeli wniosek jest zasadny, 
b) podtrzymuje wynik egzaminu – jeżeli wniosek jest bezzasadny. 

15) Dalsze odwołanie nie przysługuje. 
16) Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego. 

17) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, 
określonym przez dyrektora szkoły. 
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4c. ODWOŁANIE OD WYSTAWIONEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ.  
 

1.  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora    

    szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

    edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

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

    zgłoszone   w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć  

     edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona        

    niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły  

    powołuje komisję, która: 

  a)  w przypadku rocznej (semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -  

       przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej             

       i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć   

       edukacyjnych; w przypadku przedmiotów takich jak : plastyka, muzyka, technika,   

       informatyka, wychowanie fizyczne – sprawdzian powinien mieć przede wszystkim  

       formę zadań praktycznych;  

   b) w  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę   

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3) Termin  sprawdzianu  o  którym  jest  mowa  w  pkt.  2a   Dyrektor   Szkoły   uzgadnia 

     z  rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia  i  przeprowadza  się  go nie później  niż  

     w  terminie 5 dni  od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżenia. 

4) W skład komisji wchodzą : 

1)  w  przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 
same zajęcia edukacyjne; 

  2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b)  wychowawca klasy, 

c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne   

    w danej klasie, 

d)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e)  psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g)  przedstawiciel rady rodziców. 

  5)  Nauczyciel, o którym mowa pkt 4, ust.1 lit. b, może być zwolniony z udziału 

       w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych  

       przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

       prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym  że  powołanie  nauczyciela 

       zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6)  Ustalona  przez   komisję   roczna  ( semestralna )  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć 

      edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

      ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

      niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  

      która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21  

      ust. 1  rozporządzenie   MINISTRA   EDUKACJI   NARODOWEJ    z   dnia   30   

     kwietnia 2007 r.  w  sprawie   warunków   i   sposobu   oceniania,   klasyfikowania   

     i  promowania   uczniów   i    słuchaczy    oraz   przeprowadzania   sprawdzianów    

     i  egzaminów w szkołach publicznych. 

 

 
 

5. PROMOWANIE UCZNIÓW 

1. Uczeń klasy I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 
opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może 
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postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na  wniosek  wychowawcy  klasy 
oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne 
wyższe od stopnia niedostatecznego. 

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo 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.    

6. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie 
szkolnym zamieszczając klauzulę: „Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia … 
promowany warunkowo do klasy …” 

7. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej 
klasyfikacji średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 
4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje 
świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem: „z wyróżnieniem”. 

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

9. Uczeń  kończy  szkołę  podstawowa : 

a)  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji   końcowej, na   którą   składają   się   roczne  oceny  

     klasyfikacyjne   z   obowiązkowych    zajęć   edukacyjnych   uzyskane   w    klasie  

     programowo  najwyższej i roczne oceny  klasyfikacyjne  z   obowiązkowych  zajęć  

     edukacyjnych,   których    realizacja    zakończyła   się   w   klasach    programowo  

     niższych,  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  z  tych  zajęć  edukacyjnych   wyższe od  

     oceny  niedostatecznej.  

b)  jeżeli   przystąpił   w   klasie VI  do  sprawdzianu   wiedzy  w  ostatnim roku nauki    

     w  szkole  podstawowej. 
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                                                     § 6  
INNE  STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOLE 

 
1. W szkole utworzone są następujące stanowiska kierownicze w zależności od ilości 

oddziałów:  
1) wicedyrektor do spraw dydaktycznych; powołania i odwołania ze stanowiska 

wicedyrektora dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej; 

2) kierownik gospodarczy; powołania i odwołania ze stanowiska  kierownika 
administracyjnego dokonuje Dyrektor Szkoły. 

2. Do zadań wicedyrektora należy między innymi:  
1) opracowanie stałego planu lekcji, 
2) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,  
3) rozliczanie miesięcznych zastępstw i godzin ponadwymiarowych, 
4) sprawowanie nadzoru w zakresie dyscypliny pracy nauczycieli, 
5) organizowanie dyżurów nauczycieli, współpracy nauczycieli z rodzicami, 
6) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przez nauczycieli, 
7) nadzór nad działalnością wychowawców klas, pedagogów szkolnych, 
8) organizacja uroczystości w szkole, 
9) organizacja zajęć pozalekcyjnych, 
10) obserwacje zajęć dydaktycznych, 
11) przygotowanie projektu ocen pracy nauczycieli, 
12) dbałość o poziom dydaktyczno–wychowawczo-opiekuńczy szkoły. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialność wicedyrektora ustala Dyrektor 
Szkoły.  

4. Wicedyrektor dokonuje analizy sytuacji dydaktyczno–wychowawczej i opiekuńczej 
Szkoły na plenarnych Radach Pedagogicznych. 

5. Do zadań kierownika gospodarczego należy między innymi: 
1) organizowanie i prowadzenie prac administracyjnych szkoły, 
2) nadzorowanie pracy personelu administracyjnego i obsługi, 
3) realizowanie budżetu i gospodarka środkami materialnymi, 
4) zapewnianie właściwego utrzymania obiektu szkolnego, 
5) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych pracowników administracji i obsługi, 
6) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach premii, nagród, wyróżnień 

pracowników administracyjnych. 

6. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności kierownika gospodarczego ustala 
Dyrektor Szkoły.  

 
§ 7 

ZADANIA NAUCZYCIELI 
 
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą z uczniami. 

Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. 
 
3. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo dzieciom powierzonym jego opiece podczas 

zajęć organizowanych  przez szkołę. 
 

4. Do obowiązków nauczyciela należą:  
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a/  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć  
     organizowanych przez szkołę, 
b/  prawidłowa organizacja   procesu  dydaktycznego,  między  innymi  wykorzystanie  
     najnowszej  wiedzy  merytorycznej   do   pełnej   realizacji   wybranego   programu  
     nauczania danego przedmiotu,  wybór  optymalnych  form organizacyjnych i metod  
     nauczania    w    celu    maksymalnego   ułatwienia    uczniom   zrozumienia   istoty  
     realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów  do aktywnego udziału  w  lekcji, 
     formułowania   własnych   opinii   i   sądów,  wybór   odpowiedniego   podręcznika 
     i  poinformowaniu  o  nim  uczniów, 

     c/  realizowanie celów szkoły, 
d/  doskonalenie zawodowe, 

     e/  rzetelne   i    systematyczne   przygotowanie    się   do    prowadzenia    zajęć   oraz  
          realizowanie ich zgodnie z planem, 

 f/  udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
g/ dbałość o wyposażenie pracowni, 
h/ bezstronne, obiektywne ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów, 
i/  współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami i pedagogiem,  
j/ wnioskowanie w sprawie nagród i kar regulaminowych dla uczniów, 
k/   prawidłowe   prowadzenie   dokumentacji    pedagogicznej   lekcji    lub    koła  
     zainteresowań,   opracowanie   planów   wynikowych   i   rozkładu    materiału,  
     terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen 
     i innych  dokumentów;   
l/ wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; 
ł/  dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego; 
m/ kształcenie   i    wychowywanie    uczniów   w   duchu    umiłowania   Ojczyzny,  
    poszanowaniu   Konstytucji  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  atmosferze  wolności  
    sumienia  i  szacunku  dla  każdego  człowieka; 

  
n/ dbałość o kształtowanie u uczniów  postaw  moralnych  i  obywatelskich  zgodnie  
     z   ideą  demokracji,  pokoju  i  przyjaźni  między  ludźmi  różnych  narodów,  ras              
     i  światopoglądów; 
 o/  dokonanie  wyboru  podręczników  i  programu  nauczania  i  zapoznanie  z  nimi  
     uczniów i rodziców,  po  uprzednim  przedstawieniu  ich  do  zaopiniowania przez  
     Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły; 
 p/  uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole  
     podstawowej; 
 r/  przestrzeganie tajemnicy służbowej; 
 s/ przestrzeganie   zasad   współżycia   społecznego   i   dbanie   o   właściwe  relacje  
     pracownicze. 

 
5. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową przed:  

1) Dyrektorem szkoły  za:  
a) poziom wyników dydaktycznych swoich uczniów, 
b) przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, 
c) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych, 
 

d) wypadki uczniów wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem 
powierzonych mu dzieci na zajęciach szkolnych, pozalekcyjnych, na 
wycieczkach i w czasie dyżurów, 
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e) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu 
wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, 

f) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły 
przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, 
braku nadzoru i zabezpieczenia. 

6. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności 
zawodu nauczyciela i rażące zaniedbywanie obowiązków, których mowa w punkcie 
4.  

 
7. Koordynatorem działań dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych szkoły jest 

pedagog szkolny, który na podstawie wnikliwej analizy sytuacji wychowawczej 
szkoły podejmuje działania zmierzające do eliminowania lub poprawy istniejącego 
stanu rzeczy.  

 
 

§ 7a 
CZAS   PRACY   NAUCZYCIELA 

 
1. W    ramach  czasu   pracy  ( ustalonego  w art. 42 i  42a  ustawy  Karta  Nauczyciela )   
     i ustalonego  wynagrodzenia  nauczyciel  obowiązany  jest realizować : 
a/  zajęcia    dydaktyczne,   wychowawcze   i   opiekuńcze,   prowadzone   bezpośrednio   
     z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w  wymiarze określonym przepisami 
     dla  danego  stanowiska, 
b/  inne  zajęcia  i  czynności   wynikające  z  zadań  statutowych   szkoły, w  tym  zajęcia 
     opiekuńcze  i  wychowawcze  uwzględniające   potrzeby  i  zainteresowania  uczniów,  
     z  tym że w ramach tych  zajęć  nauczyciel  jest  obowiązany prowadzić zajęcia opieki 
     świetlicowej  lub  zajęcia  w  ramach  godzin  przeznaczonych  w  ramowych  planach  
     nauczania  do  dyspozycji  dyrektora szkoły, z  wyjątkiem   godzin przeznaczonych na  
     zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin 
     w  tygodniu, 
c/  zajęcia  i  czynności   związane  z   przygotowaniem  się  do  zajęć,  samokształceniem   
     i  doskonaleniem   zawodowym. 
2. Nauczyciel   jest   obowiązany   rejestrować   i   rozliczać   w  okresach   tygodniowych  
    odpowiednio  w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć  działania wymienione  
    w § 7a, ust. 1 lit. a. 
3. Nauczyciel     jest     obowiązany     rejestrować     i     rozliczać   zajęcia   i   czynności  
    wymienione   w   § 7a, ust. 1,  lit. b  w  okresach   półrocznych  w   dziennikach   zajęć  
    pozalekcyjnych. 
 
 

§ 8 
ZADANIA WYCHOWAWCY 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi opiekę wychowawczą nad jednym 
oddziałem na okres danego etapu edukacyjnego. Zmiana może nastąpić wyłącznie z 
przyczyn obiektywnych.  

2. Wychowawca planuje i organizuje proces wychowania w zespole (przy współudziale 
klasy, rodziców oraz innych instytucji zajmujących się wychowaniem ),  w oparciu   
o plan pracy szkoły, plan wychowawczy szkoły i analizę potrzeb swoich 
wychowanków:  
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1) wychowawcy klas pierwszych i czwartych (po rozpoznaniu sytuacji) 
– do końca września, 

2) wychowawcy pozostałych klas – do połowy września.  
 

3. Wychowawca:  
1) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, 

społeczeństwie, 
2) współdziała z nauczycielami uczącymi w danej klasie, koordynuje ich działania 

wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami, 
3) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między uczniami 

a społecznością szkoły, 
4) współpracuje z rodzicami, informuje o wynikach i problemach w zakresie 

wychowania i kształcenia; włącza rodziców w programowe i organizacyjne 
sprawy grupy, 

5) współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi instytucjami w celu uzyskania 
wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców, 

6) ustala ocenę zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów 
7) współdziała z pedagogami i instytucjami w celu zapewnienia opieki zdrowotnej 

uczniów, 
8) prawidłowo prowadzi dokumentację każdego ucznia, 
9) sprawuje opiekę podczas wyjść do teatru, kina, szkół, itp., 
10) odpowiada za powiadomienie rodziców ucznia o grożących ocenach 

niedostatecznych śródrocznych i rocznych (tryb powiadamiania określa WSO), 
11) dostosowuje podejmowane przez siebie zadania, do wiek i potrzeby uczniów oraz 

warunki szkoły. 
  

4. Wychowawca ponosi odpowiedzialność tak jak każdy nauczyciel, a ponadto:  
1) za wdrażanie celów wychowania w swojej grupie, 
2) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu 

wychowawczego szkoły i klasy, 
3) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących 

w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno–wychowawczej, 
4) za prawidłowość dokumentacji przebiegu nauczania swojej klasy. 

 

 

 
 
 

§ 9 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

1. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci współdziałają ze sobą, rodzice, 
nauczyciele i wszystkie organy szkoły. 

2. Zasady bezpieczeństwa dotyczące powrotu dzieci ze szkoły do domu : 

a)  Uczniów  klas  I–III   oraz  dzieci  uczęszczające  do  oddziałów  przedszkolnych  

     odbierają rodzice. W wyjątkowych przypadkach dziecko może iść samo do domu 

      po uprzednim pisemnym oświadczeniu rodziców.  
b) Uczniowie klas IV–VI po skończonych zajęciach idą samodzielnie do domu. 

Jeżeli dziecko jest chore, odbiera je rodzic lub pisemnie upoważniona osoba. 
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c) Uczniowie (dotyczy klas I–VI) zwolnieni z religii, wychowania 
fizycznego, informatyki i dodatkowego języka obcego: 

d) przychodzą na późniejszą godzinę, jeżeli ww. zajęcia są pierwsze w planie (za 
pisemną zgodą rodziców), 

e) wychodzą wcześniej do domu, jeżeli ww. zajęcia są ostatnie w planie (za pisemną 
zgodą rodziców), 

f) przebywają w bibliotece lub świetlicy, jeżeli ww. zajęcia są pomiędzy innymi 
zajęciami. 

g) Dziecko chore odbierają rodzice lub osoba pełnoletnia upoważniona pisemnie 
przez opiekuna.  

  3. Szkoła organizuje współpracę z rodzicami, stwarzając możliwości wymiany  

      informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze poprzez organizowane w cyklu  

       rocznym: 
1) spotkania z rodzicami (co najmniej 3 razy), 
2) konsultacje rodziców z nauczycielami przedmiotów.  

4. Szczegółowy harmonogram spotkań opracowuje co roku Dyrektor Szkoły. 
5. Rodzice mają prawo do:  

1) znajomości celów, zadań i zamierzeń  dydaktyczno–wychowawczych  w  szkole 
i  w klasie, 

2) znajomości wszelkich przepisów regulujących działania szkoły, a zwłaszcza: 
systemu oceniania, klasyfikowania i promowania,  

3) rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 
i przyczyn trudności w nauce,  

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowawczych i dalszego 
kształcenia swych dzieci,  

5) wyrażania i przekazywania organom szkoły organowi nadzoru pedagogicznego  
i organowi prowadzącemu opinii na temat szkoły,  

6) wyrażania  opinii   za   pośrednictwem   Rady   Rodziców   w  sprawie   zmian   
w regulaminach szkolnych,  

7) zastrzeżenia wpisywania danych osobowych dziecka i własnych do dokumentacji 
szkolnej.  

6. Rodzice mają obowiązek przestrzegania art. 18 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.       
    o systemie oświaty. 

 
§ 10 

INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 
1. Pracowników administracji i obsługi zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych 

przepisów prawa pracy Dyrektor Szkoły.  
 
2. Wynagrodzenie pracowników administracyjnych i obsługowych oblicza się na 

podstawie stawek zaszeregowania, zgodnych z taryfikatorem dla placówek 
oświatowych. Wynagrodzenie to może być powiększone o premię uznaniową 
przyznaną na podstawie regulaminu opracowanego przy współudziale związków 
zawodowych działających na terenie szkoły.  

 
3. Decyzję co do wynagrodzenia zasadniczego podejmuje Dyrektor Szkoły.  
 
4. Odpowiedzialność, szczegółowe zadania i obowiązki kierownika administracyjnego 

ustala Dyrektor Szkoły.  
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5. Zakres obowiązków pracowników obsługi i ich odpowiedzialność ustala 
kierownik administracyjny.  

 
6. Na podstawie odrębnych przepisów w szkole zatrudniona jest pielęgniarka szkolna.  
 
7. Gabinet pielęgniarki czynny jest w godzinach ustalonych przez ZOZ.  
 
8. Zakres działania i odpowiedzialność pielęgniarki szkolnej regulują odrębne przepisy.  
 
 
 
 

§ 11 
ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I WYCHOWAWCZE 

 
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

oraz wychowawcy klas tworzą zespoły przedmiotowe.  
 
2. W celu podniesienia efektywności kształcenia i jak najlepszej współpracy między 

nauczycielami w szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe oraz 
zadaniowe: przedmiotów humanistycznych, kształcenia zintegrowanego, języków 
obcych, matematyczno – przyrodniczy i wychowania fizycznego. 

 
3. Pracą każdego zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.  
 
4. Do zadań zespołów przedmiotowych należy między innymi:  

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 
2) opracowanie wymagań oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, 

stymulowanie rozwoju uczniów, 
3) opiniowanie powstałych w szkole własnych programów nauczania, 
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 
5. Do rozwiązywania szczególnie trudnych problemów wychowawczych utworzona 

została komisja wychowawcza. 
 
6. Spotkania komisji wychowawczej odbywają się doraźnie. 

 
7. Pracę komisji wychowawczej nadzoruje wicedyrektor.  

 
8. W skład komisji wychowawczej wchodzą: 

1) wicedyrektor, 
2) pedagog szkolny, 
3) wyznaczeni nauczyciele przedmiotów i kształcenia zintegrowanego oraz  
    wychowawca danego ucznia. 

 
9. W spotkaniach komisji wychowawczej uczestniczy wyżej wymieniony skład, a także 

obligatoryjnie rodzic lub prawny opiekun oraz uczeń. 
 

10.  Postanowienia komisji wychowawczej zobowiązują rodzica lub prawnego opiekuna 
oraz ucznia do ich realizacji.  
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11. Nadzorowanie realizacji postanowień komisji wychowawczej przez rodziców 
lub prawnych opiekunów oraz przez ucznia powierza się wychowawcy.  

 
12. W szkole działa zespół do spraw ucznia zdolnego zgodnie ze szkolnym programem 

rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.  
 

13. Program służy zaspokajaniu dydaktycznych, psychologicznych i społecznych potrzeb 
jednostek uzdolnionych.  

 
14. Działania w ramach programu obejmują następujące obszary: artystyczny, 

humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy i sportowy.  
 
     

§ 12 
REKRUTACJA 

 

1. Rekrutacja do oddziału wychowania przedszkolnego oraz do klasy pierwszej 
sześcioletniej szkoły podstawowej  odbywa  się  w  pierwszym naborze, którego 
termin  określa organ prowadzący szkołę – Gmina Wrocław  w  formie 
elektronicznej. Drugi  nabór – ma miejsce tylko  wtedy  gdy  po pierwszym naborze  
szkoła posiada  wolne miejsca. Odbywa się on bez wykorzystania systemu 
elektronicznego, czyli w sposób tradycyjny – rodzice składają podanie do dyrektora 
szkoły. 

2. Zasady i kryteria  rekrutacyjne obowiązujące w pierwszym  naborze zawiera 
załącznik nr 2 do statutu zatytułowany „ Zasady  rekrutacji do oddziałów 
przedszkolnych  i  klas pierwszych w szkołach  podstawowych ”. 

3. W drugim naborze o przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności fakt, że dziecko 
mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie kolejność składania 
podań przez rodziców/prawnych opiekunów. 

 

 
§ 13 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku  
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które   
w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną 
dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do 
szkoły  podstawowej jest zwolnione z odbycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 
dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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6. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 
zamieszkujące obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie określonym w Ustawie o 
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  

7. Przechodzenie dziecka do innej szkoły podstawowej lub gimnazjum regulują odrębne 
przepisy.  

8. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez 
uczęszczanie do przedszkola lub szkoły:  

 

• za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o 
współpracy bezpośredniej zawieranej przez szkoły, jednostki samorządu 
terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów 
edukacyjnych Unii Europejskiej; 

• przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa; 
9. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
10. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej; 

  
11. Rodzice  dziecka  podlegającego obowiązkowi  szkolnemu  są obowiązani do : 
    - dopełnieniem czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
    - zapewnieniem regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
    - zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 
    - informowanie w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły  
      o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego  w  sposób  określony  w  art. 16 
      ust. 5b ustawy o systemie oświaty. 
 

      12. Rodzice  dziecka  realizującego  obowiązek   szkolny  lub obowiązek nauki poza  
       szkołą  na   podstawie   zezwolenia,  o  którym  mowa  w  art.  16  ust.  8  ustawy   
       o systemie oświaty,  są  zobowiązani  do  zapewnienia  dziecku  warunków nauki  
       określonych w tym zezwoleniu. 

 
 

§ 14 
PRAWA I OBOWI ĄZKI UCZNIA 

 
1. Uczeń ma prawo do:  

1) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim,  
2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami,  
3) zorganizowania przez szkołę procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

umysłowej,  
4) bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, poszanowania godności osobistej,  
5) swobody wyrażania myśli, przekonań, poglądów w sposób nie obrażający 

godności innych osób,  
6) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym,  
7) wolności światopoglądowej i religijnej,  
8) sprawiedliwej i jawnej oceny z przedmiotu i zachowania,  
9) pomocy w przypadku trudności w nauce,  
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10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, 
biblioteki szkolnej pod opieką nauczyciela,  

11) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o pracy klasowej i dokładnym 
określeniu zakresu materiału:  

       a) w ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian, 
       b) w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, 

12) ponownego ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie 
z ustalonym trybem odwołań, 

13) uwzględnienia przez nauczyciela możliwości odrobienia zadania domowego 
w kontekście planu lekcyjnego i z dnia na dzień, 

14) reprezentowania szkoły na olimpiadach, konkursach, itp.,  
15) niezadawania przez nauczyciela prac pisemnych na okres ferii, świąt, dni 

wolnych, 
16) uwzględniania różnych okoliczności życiowych i domowych, które mogą mieć 

negatywny wpływ na wywiązanie się z pracy domowej, 
17) oddania prac klasowych w terminie 14 dni roboczych, 
18) nauki religii w szkole na podstawie akcesu rodziców i opiekunów, 
19) nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia specjalistycznej poradni.  
20) odwołania się do Rzecznika Praw Ucznia, którego obowiązkiem jest 

nadzorowanie przestrzegania praw ucznia zawartych w statucie szkoły 
i Konwencji Praw Dziecka, 

21) używania aparatu fotograficznego na terenie szkoły wyłącznie za zgodą Dyrekcji 
szkoły, nauczycieli przedmiotów lub wychowawcy. 

 
2. Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

1) Przyjmowanie skarg i wniosków 
a) Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Rzecznika Praw Ucznia pisemnie, 

a także ustnie, 
b) w razie zgłoszenia skargi ustnie sporządza się protokół, który podpisują 

wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie, 
c) w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres 

zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy, 
d) przyjmujący skargę potwierdza jej zgłoszenie, jeżeli zażąda tego wnoszący. 

2) Rozpatrywanie skarg i wniosków 
a) Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wnoszący 

skargę musi w terminie 7 dni od złożenia skargi uzupełnić lub wyjaśnić jej 
zakres i treść, 

b) rozpatrzenie skargi po jej zbadaniu i wyjaśnieniu sprawy może trwać do 7 dni; 
po tym okresie składający skargę musi otrzymać odpowiedź i decyzję, 

c) rozpatrujący skargę może wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, 
w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania. 

3) Sposoby odwołania 
a) Składający skargę ma prawo, w przypadku gdy jest niezadowolony z podjętej 

decyzji, odwołać się od niej w ciągu 14 dni do Dyrektora Szkoły lub 
Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty. 

b) Po upływie 14 dni od ogłoszenia decyzji, gdy nie wniesione zostanie 
odwołanie, decyzja uznawana jest za wiążącą i ostateczną. 

 
3. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,  
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2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach 
szkolnych, wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, starannego 
przygotowywania się do zajęć dydaktycznych,  

3) przestrzegania zasad kultury osobistej w stosunku do nauczycieli, uczniów, 
rodziców i innych pracowników szkoły,  

4) dbania o własne życie, zdrowie i higienę,  
5) nienarażania życia i zdrowia kolegów,  
6) usprawiedliwienia nieobecności w szkole w terminie siedmiu dni – nieobecności 

usprawiedliwia nauczyciel po otrzymaniu pisemnego  oświadczenia rodziców, 
(oświadczenia przechowywane są przez wychowawcę do końca roku szkolnego),  

7) uzupełnienia zeszytów i ćwiczeń, jeżeli nie był w szkole oraz opanowania 
umiejętności i uzupełnienia braków w wiedzy, wynikających z nieobecności –
czas na uzupełnienie zaległości uczeń ustala z nauczycielem,  

8) dbania o ład i porządek w szkole poprzez:  
a) zapobieganie niszczeniu mienia szkolnego, 
b) noszenie obuwia zmiennego, 
c) dbanie o estetyczny, czysty gabinet, 
d) niezaśmiecanie korytarzy, 
e) zostawianie w szatni okrycia w sezonie jesienno – zimowo – wiosennym, 
f) poszanowani szafki ubraniowej, którą mu powierzono, 

9) niewychodzenia ze szkoły w czasie przerw na teren wokół szkoły w terminie 
ustalonym przez dyrektora,  

10) naprawienia umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody,  
11) zgłoszenia wychowawcy lub nauczycielowi dyżurującemu, że uległ wypadkowi 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  
12) noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, tj.: biała bluzka / 

koszula, czarne (granatowe) spodnie / spódnica, 
13) dbania o schludny wygląd , nie noszenia kolczyków w innych częściach ciała niż 

uszy; w przypadku uchylania się od tego postanowienia uczeń może otrzymać  
najwyżej dobrą ocenę zachowania w ocenianiu miesięcznym, śródrocznym   
i  rocznym; 

14) wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego; 

15) o zniesieniu obowiązku noszenia jednolitego stroju decyduje dyrektor szkoły w 
uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz 
samorządu uczniowskiego;  

16) nieużywania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas 
pobytu w szkole ( użycie telefonu komórkowego możliwe jest wyłącznie za zgodą 
nauczyciela w uzasadnionych przypadkach ), 

17) telefony komórkowe na czas pobytu w szkole muszą być wyłączone i schowane 
(używanie telefonów komórkowych z jakichkolwiek powodów bez zgody 
nauczyciela będzie karane obniżeniem oceny zachowania ). 

 
 

 
§ 15 

ZASADY  ROZWI ĄZYWANIA KONFLIKTÓW 
 

 
1. Konflikty  pomiędzy  uczniami, uczniem i nauczycielem, uczniem i wychowawcą 

rozwiązują wspólnie pedagog szkolny oraz  Rzecznik Praw Ucznia. W przypadku, 
gdy  nie uda się im rozwiązać konfliktu spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 
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2. Konflikty pomiędzy nauczycielami, nauczycielem i wicedyrektorem 
rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

3. Konflikty pomiędzy nauczycielami a Dyrektorem Szkoły rozwiązywane  są  przez 
organ prowadzący , organ nadzoru pedagogicznego lub na  drodze prawnej. 

 

§ 16 
NAGRODY  

 
1. Uczeń nagradzany jest za:  

1) rzetelną naukę i pracę społeczną, 
2) wzorową postawę, 
3) aktywną  działalność  w Samorządzie  Uczniowskim, 
4) udział w  konkursach przedmiotowych na terenie szkoły i poza nią, 
5) wybitne osiągnięcia na przeglądach i konkursach artystycznych, na poziomie 

międzyszkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, 
6) godne reprezentowanie szkoły podczas  zawodów sportowych, na poziomie 

szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, 
7) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 
 
 

2. Rodzaje nagród:  
1) ustna pochwała wychowawcy  klasy, 
2) ustna pochwała Wicedyrektora Szkoły, 
3) ustna pochwała Dyrektora Szkoły, wobec klasy  lub wszystkich uczniów szkoły, 
4) list  gratulacyjny wychowawcy  do rodziców ucznia, 
5) list  gratulacyjny Dyrektora Szkoły do rodziców ucznia, 
6) dyplom pochwalny dla ucznia, 
7) nagroda  rzeczowa, 
8) wytypowanie ucznia do stypendium Ministra Edukacji Narodowej lub Prezesa 

Rady Ministrów. 
 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, a za pracę 
społeczną w uzgodnieniu z wychowawcą klasy i Samorządem Uczniowskim. 

 
§ 17 

KARY 
 

1. Uczeń może być  ukarany  za : 
1) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych; 
2) lekceważenie obowiązków szkolnych, opuszczanie szkoły, spóźnianie się, 

ucieczki z lekcji; 
3) dewastację i niszczenie majątku szkolnego, niszczenie środowiska przyrodniczego 

wokół Szkoły oraz brak reakcji na negatywne zachowanie koleżanek i kolegów; 
4) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na otoczenie, agresywne 

zachowanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, zastraszanie, 
krzywdzenie innych przez podważanie ich autorytetu, opinii; 

5) przynależność i agitację do grup zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu 
publicznemu; 
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6) arogancki sposób bycia i zachowania wobec nauczycieli i 
wszystkich pracowników szkoły, osób przebywających na terenie szkoły i jej 
otoczeniu, kolegów; 

7) palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie, rozprowadzanie                             
i namawianie do użycia narkotyków; 

8) oszukiwanie nauczycieli lub pracowników szkoły; 
9) fałszowanie dokumentów, podrabianie podpisów; 
10) wywieranie demoralizującego wpływu na środowisko szkolne; 
11) uporczywe i celowe dezorganizowanie pracy na lekcji, używanie wulgarnego 

słownictwa; 
 

2. Rodzaje kar : 
1) ustne upomnienie wychowawcy klasy; 
2) ustne upomnienie Wicedyrektora; 
3) ustne upomnienie Dyrektora;  
4) upomnienie na piśmie wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców/prawnych 

opiekunów; 
5) upomnienie na piśmie Wicedyrektora Szkoły z powiadomieniem 

rodziców/prawnych opiekunów; 
6) upomnienie na piśmie Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców/prawnych 

opiekunów; 
7) nagana na piśmie Dyrektora Szkoły z powiadomieniem  rodziców/prawnych 

opiekunów; 
8) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole; 
9) skreślenie z listy uczniów – przeniesienie do innej szkoły, po wyczerpaniu 
środków zaradczych, jakimi dysponuje szkoła. Wniosek o przeniesienie ucznia do 
innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Uczniowskiego, kieruje Dyrektor Szkoły do Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty.  Powodem    skreślenia   ucznia   z   listy   uczniów i wnioskowania o 
przeniesienie go do innej szkoły może być poważne naruszenie zasad i norm 
zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności : 

- picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły 
oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę; 

- dopuszczania się wymuszeń, kradzieży mienia kolegów, 
pracowników szkoły, bądź mienia szkoły; 

- posiadania, rozprowadzania czy używania substancji 
psychoaktywnych; 

- stworzenie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego; 
- fałszowanie dokumentów; 
- dopuszczenia się umyślnej dewastacji mienia publicznego 

narażającej szkołę na poważne straty materialne; 
- obraźliwego, agresywnego zachowania w stosunku do uczniów, 

nauczycieli, lub innych pracowników szkoły; 
- stosowania przemocy, moralnego lub fizycznego znęcania się nad 

kolegami i innymi osobami w szkole lub poza nią. 
10) skreślenie  z listy  uczniów – na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, uczniów pełnoletnich,  w 
stosunku do   których   nie   istnieje  już  obowiązek  szkolny,  ani obowiązek  
nauki.  
Kara ta może być zastosowana tylko wtedy,  gdy  uczeń ukończył 18 lat, a poza 
tym : 
- nie jest klasyfikowany na koniec pierwszego semestru lub roku szkolnego;  
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- przebywa w areszcie śledczym; 
- został  skazany na podstawie prawomocnego wyroku sądowego; 
- naruszył jedną z wymienionych w ust. 1 norm lub zasad. 
Dyrektor  Szkoły  ma  obowiązek  poinformować  o  skreśleniu  z  listy  uczniów 
zainteresowanego ucznia  oraz  Dolnośląskiego  Kuratora  Oświaty.  

 
3. W sytuacjach,   wymagających  skreślenia  ucznia  z  listy  uczniów  należy  

zachować następujący tok postępowania :  
1) sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie 

protokół zeznań świadków; 
2) sprawdzić czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły jako 

przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu; 
3) zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (w tym 

rodziców ucznia); 
4) zwołać posiedzenie rady pedagogicznej;  
5) poinformować  ucznia  o  jego  prawie  do wskazania rzeczników obrony   (np. 

wychowawca, pedagog  szkolny, albo  rzecznik  praw  ucznia),  którzy  mają 
obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia ale 
także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące;  

6) przedyskutować   na   posiedzeniu   rady   pedagogicznej   czy   wykorzystano 
wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy 
uczeń    był    wcześniej    karany    mniejszymi    karami    regulaminowymi         
i przeprowadzono z nim rozmowy  ostrzegawcze  oraz  czy  udzielono  mu  
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) sporządzić  protokół  z  posiedzenia  rady  pedagogicznej,  uwzględniający 
wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały; 

8) podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady 
pedagogicznej); 

9) przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania 
pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie; 

10) w przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów 
sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania 
administracyjnego;  

11) dostarczyć  decyzję  uczniowi; 
12) poinformować ucznia o prawie do wglądu w dokumentację sprawy oraz 

wniesienia odwołania od decyzji dyrektora w ciągu 14 dni; 
13) wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub 

natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności; 
14) w przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu 

rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą; 
 
Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie, zarówno 
faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony) jak i prawne (powołanie na zapis w 
statucie). Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów.  
 

4. Jeśli uczeń pozyska poręczenie Samorządu Szkolnego lub klasowego, albo 
wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego, wykonanie kary może zostać 
zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku). 
 

5. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary : 
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1) do Dyrektora – od kary upomnienia wychowawcy, upomnienia 
Wicedyrektora, upomnienia i nagany Dyrektora – składając pisemną prośbę o 
ponowne rozpatrzenie sprawy; 

2) do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty od kary skreślenia z listy uczniów w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

6. Dyrekcja Szkoły powiadamia  rodziców, policję lub sąd rodzinny po uzyskaniu 
informacji o tym, że uczeń : 
- przejawia zachowania świadczące o  demoralizacji, 
- popełnił czyn karalny, 
- uprawia nierząd, 
- posiada narkotyki, 
- przebywa na terenie szkoły  wpływem alkoholu  lub innych substancji odurzających.   

 

 
 

      
    

ROZDZIAŁ 3 
 

§ 18 
TABLICE, PIECZ ĘCIE, LOGO, WZÓR DECYZJI W SPRAWIE SKRE ŚLENIA 

UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW 
 
1. Szkoła używa pieczęci adresowej podłużnej i pieczęci metalowych: okrągłej dużej 

i małej. Okrągła pieczęć duża służy do opatrywania pieczęcią świadectw, małą 
pieczęć okrągła służy do opatrywania pieczęcią legitymacji szkolnych.  

 
2. Wzory pieczęci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Szkoła posiada hymn szkolny; nie posiada sztandaru i godła.  
 
4. Szkoła posiada logo szkoły – którego wzór zatwierdził Dyrektor Szkoły.  
      Jest ono wykorzystywane na plakietkach noszonych przez uczniów na terenie szkoły  
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5. Szkoła posiada druku firmowym wykorzystywany do korespondencji zewnętrznej, 

stanowiący  załącznik  nr 3 do statutu. 
       
6. Wzór decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. 
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WZÓR DECYZJI 

w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów 
  

Wrocław, .......................200.. r. 
  (pieczęć szkoły) 
 
    

D E C Y Z J A   nr  ....... / 0... 
  
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 
nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2000 r.  nr 98  poz. 1071,  z późniejszymi zmianami)  
art.(§) .......  statutu ................., uchwały rady pedagogicznej .................................. nr .......... 
z dnia ............. 200.. r., po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy 
  
p o s t a n a w i a m 
  
skreślić z dniem .............. 200... r.  z listy uczniów klasy ........................ 
  
............................................................................. z powodu .......................... 
                                   (imię i nazwisko ucznia) 
  
(Na podstawie art. 108  § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadaje się rygor 
natychmiastowej wykonalności   ze względu na .............................................................................)* 
  
  
Uzasadnienie 
  
(prawne) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
(faktyczne) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  
 Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności)*  przysługuje odwołanie do 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (organu stopnia wyższego w przypadku organizacji) za 
pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 
         .................................................... 
           (podpis i pieczęć dyrektora) 
 Otrzymują: 
  
  
---------------------------- 
*) Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze 
względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa 
narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo 
ważny interes strony. 
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                                                                § 19  
DOKUMENTACJA 

 
1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację oraz wydaje świadectwa zgodnie 
    z obowiązującymi przepisami.  
 
 
 

 
 

§ 20 
 

 PRZEPISY  PRZEJŚCIOWE  I  KO ŃCOWE 
 
 
1. Statut szkoły i zmiany przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.  
 
2. Obowiązek zapoznania rodziców i uczniów ze Statutem Szkoły spoczywa na 

wychowawcach klas.  
 
3. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury osobistej 

w stosunku do uczniów, ich rodziców, innych pracowników szkoły.  
 
4. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 5 grudnia 2001 r. 
 
 
5. Ostatnia nowelizacja:  26 lutego  2014 r. 
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                                   ZAŁĄCZNIK NR  2 
DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. HENRYKA SUCHARSKIEGO WE WROCŁAWIU 
 

 
 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu  

– zasady, tryb post ępowanie, dokumentacja 

 
 
Konto edukacyjne  
Przez konto edukacyjne należy rozumieć zbiór danych osobowych oraz innych, związanych    z procesami 
rekrutacji i nauki na poszczególnych poziomach edukacyjnych. 

a. Hasło dostępu: 
• składa się z: 

- identyfikatora (nr PESEL dziecka) 
- hasła (unikalny ciąg 8 znaków) 

Uwaga: Ważna jest wielkość liter! 
• nadawane jest każdemu dziecku, z chwilą rozpoczęcia edukacji we wrocławskiej 

placówce 
• obowiązuje przez cały okres nauki do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 
• należy je przechowywać i chronić przed dostępem innych osób 
• pozwala zalogować się do systemu rekrutacji, gdzie można: 

- zweryfikować lub wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów 
- wybrać szkoły, tworząc listę preferencji szkół 
- wydrukować podanie 
- sprawdzić wyniki rekrutacji 
- sprawdzić informacje o wolnych miejscach w szkołach po I naborze 

 
 
 

Gdzie uzyskać hasło dostępu? 

Rodzice/prawni 
opiekunowie dzieci 
obecnie 
uczęszczających do: 

szkół lub przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto Wrocław 
 

otrzymują hasło dostępu  
do systemu 

w przedszkolu  
lub szkole podstawowej,  

do której  
dziecko obecnie uczęszcza 

zamieszkujących* we Wrocławiu: 
• biorących udział w rekrutacji  
   po raz pierwszy 
• uczęszczających do przedszkoli 

prowadzonych przez Organ inny 
niż Miasto Wrocław  

• realizujących obowiązek 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego w szkołach 
prowadzonych przez organ inny 
niż Miasto Wrocław 

odbierają hasło dostępu  
w obwodowej  

szkole podstawowej Rodzice/prawni 
opiekunowie dzieci: 

spoza Wrocławia  
generują hasło dostępu na stronie 
rekrutacji, po wpisaniu nr PESEL 

dziecka 
 
• w przypadku zagubienia/zapomnienia hasła dostępu do konta dziecka, należy zgłosić się 

do przedszkola/oddziału „zerowego” do którego dziecko aktualnie uczęszcza lub do 
obwodowej szkoły podstawowej 

• w przypadku zagubienia/zapomnienia hasła dostępu do konta kandydata (edukacyjnego) 
dziecka spoza Wrocławia, należy zgłosić się do szkoły I-wyboru 



 

 

 

52 
 

• w przypadku braku dostępu do Internetu rodzic/prawny opiekun 
powinien zgłosić się do szkoły obwodowej, lub do szkoły I-wyboru 
 

b. Logowanie do systemu 
Przy logowaniu się do systemu rekrutacyjnego należy wpisać identyfikator (nr 
PESEL) i hasło otrzymane w placówce, a następnie nacisnąć przycisk „Zaloguj”. 
W kolejnym kroku kandydat musi zmienić hasło (nowoutworzone hasło musi 
zawierać minimum 8 znaków – bez polskich znaków, oraz musi zawierać 
przynajmniej jedną wielką literę i jedną cyfrę). 

Kandydat spoza Wrocławia powinien wpisać tylko numer PESEL, a następnie nacisnąć 
przycisk „Wprowadź podanie”. W kolejnym kroku kandydat musi zmienić hasło. 

 
Po zalogowaniu na konto, należy wygenerować elektronicznie podanie: 

• wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów 
• wybrać z listy maksymalnie 3 szkoły 
• utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest 

najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I–go wyboru 
• zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia 
 
 

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu 

– zasady, tryb post ępowanie, dokumentacja 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.  
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Zapisy „ Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrocławiu”,  zwany dalej 
„Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania 
rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się również do 
kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice 
ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrocławiu, ze względu na to, że 
szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.  

3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej. 

4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc 
na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana 
jest na stronie www.sp2wroc.edupage.org oraz w tablicy ogłoszeń w holu głównym. Informacja 
podawana jest do 28 lutego. 

5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu 
informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia 
dziecka do szkoły. Komunikat jest publikowany na  stronie www.sp2wroc.edupage.org oraz  
w tablicy ogłoszeń w holu głównym. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora 
szkoły. 

7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Szkołę 
Podstawową Nr 2 jako szkołę pierwszego wyboru. 
 

§ 2. 
 
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 

1) szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrocławiu; 
2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrocławiu; 
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3) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez 
dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego; 

4) kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły; 
5)  liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali 

zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we 
właściwym czasie; 

6) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do 
przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu 
otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia; 

7) Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicję zamieszkania. Jest to:  
- zameldowanie stałe  

- lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień 01.09.2014 r. 

- lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej 

 
Rozdział II 

Zasady rekrutacji 
 

§ 3. 
 
1.Elektroniczna rekrutacja do klas I   w roku szkolnym 2014/15 obejmuje:  

1) dzieci urodzone w 2007r ; 

2) dzieci urodzone w terminie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 
roku, po odbyciu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego; 

3) na wniosek rodzica/opiekuna prawnego , dzieci urodzone w terminie od 1 
lipca do dnia 31 grudnia 2008 r.);  

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci 
zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu), który można 
pobrać ze strony internetowej : https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/ lub https://www.edu.wroclaw.pl/ 
lub bezpośrednio w placówce. 

3.  W szkole obwodowej dzieci, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione 
miejsce edukacyjne i są przyjmowane na podstawie wniosku rodzica, bez uwzględniania 
kryteriów rekrutacyjnych. 

4. Deklaracja nauki w klasie I obwodowej szkoły podstawowej, należy: 
1) wybrać na pozycji I szkołę obwodową, w odpowiednim terminie wydrukować 

wniosek i złożyć w szkole; 
2) szkoła podstawowa jest szkołą obwodową co oznacza, że w rejonie miejsca 

zamieszkania dziecka działa szkoła, w której ma ono zagwarantowane miejsce  
do nauki; 

3) wybranie na I pozycji szkoły obwodowej i złożenie w odpowiednim terminie 
wniosku, jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy I. Wniosek jest 
jednocześnie oświadczeniem o woli nauki w tej szkole.  

4) Rekrutacja dla uczniów, którzy wybrali szkołę obwodową będzie 
już zakończona.  
 

 5. Deklaracja nauki w klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa: 
1) można wybrać maksymalnie 4 szkoły (w tym szkołę obwodową), określając 

kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych; 

2) wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim możliwym 
wyborem (jeśli rodzic/opiekun prawny wybrał ją na wcześniejszym  
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niż czwarte miejsce, system uniemożliwi wybór innej szkoły na 
kolejnym miejscu); 

3) kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem 
danej szkoły i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 

4) kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku przez 
rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej 
liczby punktów rekrutacyjnych; 

5) liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości 
punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku; 

6) kryteria należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami ; 
7) dziecko, które nie zostanie zakwalifikowane do klasy I wybranej szkoły 

podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęte do swojej 
szkoły obwodowej; 

8) w przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej  
niż prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest  
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu 
spełniania obowiązku szkolnego. 

6. Wypełnienie wniosku, należy : 
1) wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych 

opiekunów; 
2) wybrać z listy szkoły ; 
3) utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór 

jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą pierwszego wyboru; 
4) zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia; 
5) wydrukować wniosek. 

7.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8.Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. 
9.Potwierdzenie woli nauki w klasie I w szkole podsta wowej innej ni ż obwodowa: 

1) warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie, w określonym terminie, 
przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole, do 
której dziecko zostało zakwalifikowane 

2) w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełni powyższego wymogu, 
świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole 

 
§ 4. 

 
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 
 

1) zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru; 
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną; 
3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w 

siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły; 
4) postępowanie odwoławcze; 
5) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej 

rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. 
 

2. Harmonogram rekrutacji 2014/2015 
rekrutacja elektroniczna 

03.03 - 21.03.2014 r. 
Wydawanie indywidualnych haseł dostępu do indywidualnych 
kont dzieci 

11.03 – 21.03.2014 r. Wygenerować elektronicznie wniosek i wybrać szkoły 

11.03 – 21.03.2014 r.          do 
godz. 15.00 

Złożyć w szkole I-go wyboru wydrukowany wniosek, podpisany 
przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi 
dokumentami 

02.04.2014 r.  
od godz. 10.00 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru lub na stronie 
rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych) 
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do 04.04.2014 r. 
 do godz.15.00 

Złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki  
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane  

08.04.2014 r. 
 od godz. 10.00 

Sprawdzić wyniki rekrutacji elektronicznej w szkole  
lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych) 

Niezwłocznie 
Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu 
obowiązku szkolnego w innej szkole 

rekrutacja bez narz ędzi elektronicznych na wolne miejsca 

Od dnia 08.04.2014 r. rekrutacja (bez narzędzi elektronicznych) odbywa się do placówek, które 
dysponują wolnymi miejscami, na podstawie zasad i kryteriów zapisanych w statutach szkół 

29.08.2014r. Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy  
 

 
§ 5. 

 
1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 
  
2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja 
Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w 
statucie szkoły. 

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, 
przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca 
sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 
postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach 
określonych w tym rozdziale. 

4. Kryteria i punktacja rekrutacyjna: 

 

L.p.  Kryteria  Warto ść punktowa 

1 Dziecko zamieszkujące* w obwodzie szkoły 1000 

2 Dziecko zamieszkujące*we Wrocławiu 200 

3 
Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału 
przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole 
do klasy I 

400 

4 
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej** 
50 

dwoje  
lub więcej rodzeństwa 

22 

5 

Dziecko posiadające rodzeństwo  
w wybranej szkole lub przedszkolu  
w przypadku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  
(nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo 
kończy w roku szkolnym 2013/2014 
edukację w szkole lub przedszkolu)  

jedno rodzeństwo 21 

dwoje  
lub więcej rodzeństwa 11 

6 
Dziecko posiadające rodzeństwo 
zgłaszane jednocześnie do klasy I          w 
tej samej szkole  

jedno rodzeństwo 10 

dwoje  
lub więcej rodzeństwa 

3 
7 

Dziecko posiadające rodzeństwo poniżej 
18 roku życia we wspólnym gospodarstwie 

domowym*** jedno rodzeństwo 2 

Kryteria do wyboru przez szkoł ę    
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8 
Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest 

absolwentem szkoły**** 
1 

9 
Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem wybranej 

szkoły**** 
1 

10 
Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje 

i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej szkoły**** 
1 

Kryteria ró żnicuj ące w przypadku takiej samej liczby punktów: 

11 Miejsce wyboru danej szkoły na liście preferencji 

12 Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły 

 
 

Rozdział III 
Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji 

 
§ 6. 

 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku  
o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.  

2. Wniosek pobiera się bezpośrednio ze strony https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/ lub 
https://www.edu.wroclaw.pl/ 

3. Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora 
szkoły pierwszego wyboru. 

4. Do wniosku załącza się wymagane dokumenty potwierdzające odpowiednie kryteria:  

1) * dokumenty potwierdzające zameldowanie stałe  lub zameldowanie 

czasowe obejmujące dzień 01.09.2014 r. lub zamieszkanie potwierdzone 
przez dyrektora szkoły podstawowej 

2)  **dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. 
poz. 154 i 866) 

3)  *** oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie 

4)  **** oświadczenie o spełnieniu danego kryterium 

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej 
kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z 
dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez rodzica kandydata. 

6. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań”. 

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin 
dostarczenia żądanych potwierdzeń. 

8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w 
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oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

9. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  
jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych 
dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w 
kryteriach naboru. 
 
 

Rozdział IV 
Procedura  odwoławcza 

 
§ 7. 

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej 
z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  
z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do 
dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma 
pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 
 

 
Rozdział V 

Przepisy przej ściowe i postanowienia ko ńcowe 
 

§ 8. 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego 
wprowadzeniu. 

2.  Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu 
 

 .                               
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ZAŁ ĄCZNIK  NR 3   

DO  STATUTU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
NR 2   IM. HENRYKA SUCHARSKIEGO WE WROCŁAWIU 
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