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Dział I  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Rozdział 1 
  
Przepisy definiujące  
  

§ 1 
  
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Zespole- należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, 
2) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 21 im. Mieszka I , 
3) Przedszkolu- należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 7 im. Króla Maciusia I, 
4)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67 , poz. 329 z późn. zm.), 
5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Nr 5 ,  

6) Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu 
Uczniowskiego, Radzie Szkoły  i Radzie Rodziców  - należy przez to rozumieć 
organy działające w Szkole i w Przedszkolu, 

7)  uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich  
 rodziców lub prawnych opiekunów, 

8) dzieciach i rodzicach- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przed-
szkola oraz ich  rodziców lub prawnych opiekunów, 

9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej  
opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole lub grupę dzieci 
w przedszkolu, 

10)  organem  prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5  - należy przez to 
rozumieć gminę Wrocław,  

11)  organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym Nr 5  lub Kuratorze - należy przez to rozumieć, działającego w 
imieniu Wojewody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu , 

12) poradni psychologiczno-pedagogicznej - należy przez to rozumieć także inną 
publiczną poradnię specjalistyczną lub instytucję świadczącą poradnictwo           
i specjalistyczną pomoc. 

 
Rozdział 2 

Podstawowe informacje o Zespole 
 

§ 2 
 
1. W skład Zespołu wchodzą 

1) Szkoła Podstawowa Nr  21 im. Mieszka I, 
2) Przedszkole Nr 7 im. Króla Maciusia I,      

2. Siedziba Zespołu  znajduje się we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 127.  
  
3. Zespół jest placówką publiczną. 
 
 
 

§ 3 
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1. Organem prowadzącym Zespół jest gmina Wrocław. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest kurator oświaty.  
3. Zespół zapewnia możliwość korzystania ze:  
    1) świetlicy,  
    2) stołówki usytuowanej w przedszkolu, 
    3) biblioteki miejskiej usytuowanej w budynku Zespołu.      
  

§ 4 
   
1. Na zasadach określonych w ustawie w Zespole mogą działać stowarzyszenia 
    i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.  
2. Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepi-

sy.   
§ 5 

    
1. Zespół jest jednostką budżetową.  

2. W Zespole mogą być gromadzone dochody własne. 
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy. 
 

§ 6 
  
1. Zespół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 
  

§ 7 
  
Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób  
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te  
czynności określają odrębne przepisy. 
  
   

Rozdział 3 
Cele i zadania Zespołu:  
 

§ 8 
  
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na  
    jej podstawie, koncentrując się na pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. 
2. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 
   

§ 9 
   
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania oraz naucza-
nia i kształcenia umiejętności  uczniów i dzieci, w tym na zasadach określonych w Sta-
tucie. 
 
 

§ 10 
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1. Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego i obowiąz-

kowego rocznego przygotowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.  
2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidu-

alny tok lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego oraz obowiąz-
kowego rocznego przygotowania przedszkolnego  poza     Zespołem, pod warun-
kiem składania egzaminów klasyfikacyjnych w trybie określonym     w dalszych 
przepisach Statutu.     

  
§ 11 

 
1. W zakresie nauczania, wychowania i opieki Zespół bezpłatnie realizuje podstawę 

programową wychowania przedszkolnego i podstawę programową nauczania ogól-
nego. 

2. Wchodząca w skład Zespołu Szkoła umożliwia w szczególności zdobycie  wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do pozytywnego zaliczenie sprawdzianu końcowego, wa-
runkującego dalsze kształcenie w  gimnazjum. 

3. Zespół podejmuje działania zmierzające do rozwijania zainteresowań uczniów oraz  
 zapewnienia pomocy uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu 
nauczania i kształcenia umiejętności, w szczególności poprzez organizowanie zajęć 
dodatkowych, w tym kół zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych i 
konkursów. 

  
§ 12 

    
1. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  
2. W zakresie działalności wychowawczej Zespołu w szczególności:  

    1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad  okre-
ślonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności 
w Statucie, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów oraz dzieci,  

    2) wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka, 
    3) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 
    4) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),  
    5) sprzyja zachowaniom proekologicznym,  
    6) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej,  
    7) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,  
    8) wdraża do dyscypliny i punktualności.  
 3. Zespół realizuje program wychowawczy, uchwalany przez Radę Pedagogiczną po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Szkoły i Samorządu Uczniowskiego oraz Rady   
Rodziców Przedszkola. 

 
      

§ 13 
 
1. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz 

posiadanych przez Zespół możliwości organizacyjnych i finansowych.  
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 
    1) wdrażaniu i respektowaniu obowiązujących w Zespole ogólnych przepisów bez-

pieczeństwa, 
    2) promocji i ochrony zdrowia. 
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§ 14 

   
1. Opiekę nad uczniami i dziećmi przebywającymi w Zespole sprawują:  
    1) podczas wszystkich zajęć edukacyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia, 
    2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.  
2. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor lub osoba wskazana przez Dyrektora.  
  

§ 15 
 
1. Opiekę nad uczniami i dziećmi podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trak-

cie wycieczek organizowanych przez Zespół, sprawują wyznaczeni nauczyciele 
oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.  

2. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez zespół określają 
odrębne przepisy.  

 
§ 16 

 
1. Każdy oddział w  Zespole powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego 

z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale oraz opiece wy-
chowawczej dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w Przedszkolu. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych Zespołu, celem zapewnienia ciągłości pracy   
wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział  w 
ciągu całego etapu edukacyjnego.  

3. Ze względów organizacyjnych pracy Zespołu istnieje możliwość przeniesienia na-
uczyciela przedszkola do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 21, a 
po roku pracy nauczyciel wraca do pracy w przedszkolu.  

4.  Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.   
 

 
Dział II  

 
ZARZĄDZANIE   ZESPOŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 
  

Rozdział 1 
Zagadnienia podstawowe 
  

§ 17 
1. Zadania i kompetencje organu sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny 

oraz organu prowadzącego Zespół, w tym w szczególności zasady sprawowania 
oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finanso-
wych, określają odrębne przepisy.  

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie 
  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. 

  
§ 18 

 
1 Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola. 
2.Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy  Wicedyrektora. 
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§ 19 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz  
    organizacji opracowywany najpóźniej do dnia 30 kwietnia  każdego roku. 
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Zespół.  
 

§ 20 
Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią, dopuszczony 
przez Dyrektora:  
    1) szkolny zestaw programów nauczania, a dla oddziału przedszkolnego zorgani-

zowanego w szkole oraz dla Przedszkola program wychowania przedszkolnego, 
   2) arkusz organizacji,  

3)tygodniowy rozkład zajęć, 
4) plany pracy szkoły i przedszkola. 

  
1. Kolegialnymi organami Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczą-

cych  kształcenia, wychowania i opieki są  Rady  Pedagogiczne Szkoły i Przedszko-
la.  

2.Statut zapewnia odrębność Rad Pedagogicznych wchodzących w skład Zespołu za 
wyjątkiem wyboru przedstawiciela do składu komisji konkursowej wybierającej kan-
dydata na stanowisko Dyrektora oraz dokonywania zmian w Statucie. 

3. W sprawach wymienionych w ust. 2 połączone Rady Pedagogiczne podejmują 
wspólne uchwały. 

§ 21 

 
1.W Zespole  działają  Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola. 
2. W szkole działa ją organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznik Praw Ucznia.  
3.Statut zapewnia odrębność Rad Rodziców wchodzących w skład Zespołu.  

  
 

§ 22 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rad Pedagogicznych, jeśli są niezgodne  
z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych  
uchybień.  

2. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowa-
dzący oraz organ  sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem.  

§ 23 

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami 
oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do 
Dyrektora. 

 1) Wszystkie podmioty szkoły mogą składać skargi i wnioski w dowolnej formie. 
 2)  W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący sporządza proto-

kół  podpisany przez osobę zainteresowaną. 
 3) Nie rozpatruje się skarg złożonych anonimowo i telefonicznie. 
 4) Skargę /wniosek rozpatruje dyrektor szkoły lub wskazana przez niego osoba (na-

uczyciel, uczeń ). 
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 5) Skarga i wniosek powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko oraz adres wnoszącego, 
b) przedmiot skargi z uzasadnieniem. 

 6) W przypadku braku którejkolwiek z powyższych informacji wnoszący skargę zobo-
wiązany jest na prośbę dyrektora uzupełnić ją w ciągu 7 dni, w przeciwnym wypad-
ku skarga nie będzie rozpatrywana. 

 7) Dyrektor szkoły zbiera niezbędne materiały w celu wnikliwego zbadania i wyjaśnie-
nia  sprawy. 

 8) Skarga / wniosek jest rozpatrywana w terminie 14 dni lub w przypadku złożoności 
sprawy w terminie 30 dni ( zgodnie z Kpa ). 

 9) Skarga złożona w okresie przerwy feryjnej rozpatrywana będzie w w/w terminach 
liczonych od 1 – go dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych. 

 10)Spory między Dyrekcją, a innymi organami zespołu rozstrzyga organ prowadzący 
Zespół lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru 
sporu. 

§ 24 

Trybu, o którym mowa w przepisie poprzedzającym, nie stosuje się do postępowań 
uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach: 
  1) odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
  2) odpowiedzialności porządkowej,  
  3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością innych organów.  
 

        
Rozdział 2 

Dyrektor Zespołu 

§ 25 

  

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół. 
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

§ 26 

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 
pracy Zespołu. 

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.  

  

§ 27 

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu: 
a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej Szkoły do zatwierdzenia wyników klasy-

fikacji i promocji uczniów,  
b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów i dzieci do Szkoły i  

Przedszkola, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów, 
        c) występowanie do Kuratora z   wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 
             szkoły,  
        d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w  
            odrębnych przepisach,  
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        e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, oceną pracowni-
ków niebędących nauczycielami oraz opieką nad  nauczycielami rozpoczyna-
jącymi pracę w zawodzie, określoną w odrębnych przepisach,  

         f)dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania  i podręcz-
ników po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, 

g) powoływanie zespołów nauczycieli m.in. do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, przedmiotowych, wychowawczych, 

         g) zezwalanie uczniowi na wniosek rodziców lub za zgodą rodziców, po zasię-
gnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły  lub poradni pedagogiczno-
psychologicznej na indywidualny tok lub program nauki, 

         h) na wniosek rodziców zezwalanie na spełnianie obowiązku szkolnego poza 
Szkołą oraz określanie warunków jego spełniania, 

         i) zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w za-
jęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w opinii, 

          j) w celu rozwiązania szczególnie trudnych problemów wychowawczych powo-
ływanie  Komisji Wychowawczej,  

          k) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego 
przez dzieci oraz obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w ob-
wodzie Zespołu,  

          l) organizowanie i nadzorowanie właściwego przebiegu Sprawdzianu  w klasie 
VI szkoły podstawowej, 

 ł) ustalanie  szkolnego planu nauczania, w którym określa się  dla poszczegól-
nych klas wymiar godzin odpowiednio: 

1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształce-
nia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą, 

2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone; 
4) zajęć religii lub etyki, 
5) zajęć wychowania do życia w rodzinie, 

 m) ustalanie  w każdym roku szkolnym wymiaru  godzin do dyspozycji dyrektora                                   
z uwzględnieniem art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta 
Nauczyciela, 

n) wprowadzanie  dodatkowych zajęć , dla których nie jest ustalona podstawa 
programowa, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

o) podejmowanie  decyzji o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowa-
nych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odręb-
nych przepisach, 

p) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 
danym roku szkolnym  w wymiarze do 6 dni, po zasięgnięciu opinii rady pe-
dagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę 
warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki,  

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycie-
li, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku 
szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o 
których mowa w ust. 1. 
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wol-
nych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, Dy-
rektor szkoły po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorzą-
du uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe 
dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. W przypadku dni wolnych od zajęć , o których mowa w ust. 4, Dyrektor szkoły wy-
znacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty. 

6.  W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 2 i 4 w szkole organizowane 
są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców  / 
prawnych opiekunów/ o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie 
komunikatu.  

§ 28 
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i 
pracowników niebędących nauczycielami. 
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności: 
    1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, 
    2) przyznaje dodatki motywacyjne nauczycielom, zgodnie z regulaminem ustalonym 

przez organ prowadzący, 
    3) rozstrzyga o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycie-

lom i innym pracownikom Zespołu,  
    4) rozstrzyga, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w  sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz  pozostałych pracowników Zespo-
łu,  

    5) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników  
Zespołu, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbęd-
nych warunków, 

    6) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym  
odrębnymi przepisami, a w szczególności: 

        a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Zespołu,  
         b) uzgadnia treść regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników  

niebędących nauczycielami, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, 

        c) ustala planu urlopów nauczycieli Przedszkola oraz pracowników Zespołu nie-
będących nauczycielami, 

    7) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 
regulaminem.  

    8) ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Zespołu oraz 
regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

§ 29 

Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz a także  sprawie awansu zawo-
dowego nauczyciela – stażysty - organem prowadzącym postępowanie administracyj-
ne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 30 

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rad Pedagogicznych. 
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2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają  
    postanowienia Regulaminu działalności Rad Pedagogicznych.  

 

§ 31 

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radami Rodziców, Rada-
mi Pedagogicznymi i organami Samorządu Uczniowskiego.  

2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych 
z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 

    1) przedstawia Radom Pedagogicznym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowa-
nego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu, 

    2) udziela Radom Rodziców informacji o działalności edukacyjnej Zespołu.   

 

§ 32 

Dyrektor  powołuje Szkolną Komisję Stypendialną oraz przyznaje stypendium za wyni-
ki w nauce lub osiągnięcia sportowe w ramach środków finansowych przyznanych 
przez organ prowadzący w budżecie Szkoły. 

1. Dyrektor powołuje zespoły planujące i koordynujące udzielanie pomocy psycholo-
giczno - pedagogicznej. 

Rozdział 3 
Inne stanowiska kierownicze   

§ 33 

1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu  
opinii organu prowadzącego Zespół, połączonych Rad Rodziców oraz Rad    Peda-
gogicznych. 

§ 34 

1. Do zakresu działania Wicedyrektora  należy: 

    1) gromadzenie danych i udzielanie pomocy przy opracowaniu dokumentacji , 

2) organizowanie  pracy Zespołu,  

3) wydawanie zaleceń pracownikom  Zespołu, 

4) nadzorowanie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych  
Przedszkola i oddziału przedszkolnego w Szkole,  

5) współpraca z organami Zespołu, 

6) nadzorowanie realizacji zadań przez pracowników administracji i obsługi. 

 

 2. Wicedyrektor ma prawo: 

1) decydować o bieżących sprawach w ramach swoich kompetencji, 
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2) przygotować projekt oceny pracy nauczycieli, 

3) składać Dyrektorowi wnioski o nagrody oraz o udzielenie kar nauczycielom, 

4) używać pieczęci i podpisywać pisma, których treść dotyczy zadań Wicedyrektora. 

3. Wicedyrektor jest przełożonym wobec innych pracowników Zespołu, zgodnie ze 
swoimi kompetencjami. 

4. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora  określa Dyrektor, powierzając sta-
nowisko. 

 

§ 35 

1. W Szkole powoływany jest spośród nauczycieli uczących w Szkole Rzecznik Praw 
Ucznia. 

2. Rzecznika Praw Ucznia wybierają uczniowie klas III – VI w wyborach powszech-
nych. Kandydatami są wszyscy nauczyciele uczący w Szkole. 

3. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy m.in. rozpatrywanie skarg uczniów doty-
czących nieprzestrzegania zasad wynikających ze Statutu i Praw Dziecka.  

 

Rozdział 4 
Rady Pedagogiczne 
     

§ 36 
1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna Szkoły i Rada Pedagogiczna Przedszkola.  
2. Rady Pedagogiczne zachowują swoją odrębność. 

  
§ 37 

1. W skład poszczególnych Rad Pedagogicznych wchodzą wszyscy nauczyciele za-
trudnieni w Szkole i  Przedszkolu. 

2. W posiedzeniach Rad Pedagogicznych mogą - z głosem doradczym – mogą brać 
udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 
Rady Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym każdej Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.  
4. Zasady funkcjonowania Rad Pedagogicznych określa Regulamin działalności  
    uchwalony przez Rady, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 
    1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posie-

dzeń Rady Pedagogicznej, 
    2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej, 
    3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 
    4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób niebędą-

cych członkami tego organu. 
  

§ 38 
 
1. Do kompetencji stanowiących Rad Pedagogicznych należy: 
    1) uchwalanie programu wychowawczego Szkoły i Przedszkola, po zasięgnięciu  
        opinii Rady Rodziców, 
    2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

Zespole, 
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    3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu, 
    4) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności, 

5)podejmowanie  decyzji, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełno-
sprawnemu, 

6) zatwierdzanie wyników  klasyfikacji i promocji uczniów. 
2. Rady Pedagogiczne opiniują w szczególności: 
    1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowa-

dzący Zespół, 
    2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi, 
    3) powierzenie stanowiska wicedyrektora w Zespole oraz odwoływanie z tego sta-

nowiska, 
    4) organizację pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po-

zalekcyjnych oraz tygodniowy plan pracy dla nauczycieli Przedszkola, 
    5) projekt planu finansowego Zespołu,  
    6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień,  
    7) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

    8) podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie  
do art. 56 ustawy,  

    9)  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 
szkolnego, 

    10) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla 
których nie jest ustalona podstawa programowa. 

3. Dyrektor może wystąpić do Rad Pedagogicznych z prośbą o wydanie opinii w innej  
    sprawie. 
4. Rady Pedagogiczne delegują swoich przedstawicieli do prac w innych  organach.  
 
 
 

Rozdział 5  
Rady Rodziców  

§ 39 

1. Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola zachowują swoją odrębność za wyjątkiem wy-
boru przedstawiciela do składu komisji konkursowej wybierającej kandydata na sta-
nowisko Dyrektora. 

2. Wybór przedstawiciela następuje na połączonym posiedzeniu obu Rad. 
3. Zasady tworzenia poszczególnych Rad Rodziców uchwala ogół rodziców. 
4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rad Rodziców, w tym wyznacza-

nia przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach -  z wyłączeniem dokony-
wanego przez ogół rodziców, wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły i Przedszkola 
- określa uchwalany przez Radę Rodziców Regulamin jej działalności. Regulamin 
nie może być sprzeczny ze Statutem. 

5. Dyrektor zapewnia Radom Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale  
z nią współpracuje - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

  
§ 40 

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje właściwy organ Rady Rodziców, a w razie 
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braku takiego organu - Dyrektor, zawiadamiając rodziców o celu, miejscu oraz 
pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo 
przyjęty w Szkole lub Przedszkolu. W razie, gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady 
Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora. 

2. Drugi termin Zgromadzenia może zostać wyznaczony w tym samym dniu na  wypa-
dek braku quorum w pierwszym terminie. 

3. Zgromadzenie prowadzi organ zwołujący. 
4. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu mogą wziąć udział: 
    1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel, 
    2) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców, 
    3) osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie. 
5. Obrady Zgromadzenia są utrwalane w formie protokołu, w którym w szczególności 

odnotowuje się treść podjętych uchwał. 
6. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów,  w głosowa-

niu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej: 
    1) połowy rodziców - w pierwszym terminie, 
    2) 1/3 rodziców - w drugim terminie. 
7. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co 

najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane. 
  
  

§ 41 
1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły lub Przedszkola z 

wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły lub Przedszkola. 
2. Każda z Rad Rodziców: 

1) może wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 
wniosek ten ma charakter wiążący dla Dyrektora, 

2) opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela w związku z jego awansem zawodo-
wym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie 
dorobku zawodowego nauczyciela; nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie 
wstrzymuje postępowania, 

3). Rady Rodziców uprawnione są do wyrażania i przekazywania organowi sprawu-
jącemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły lub Przedszkola. 

  
§ 42 

1. Rady Rodziców mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i in-
nych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności. 

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Ro-
dziców. 

3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu. 
 

  

Rozdział 6  
Samorząd Uczniowski 
  

§ 43 
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów 

Szkoły. 
2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego reprezentuje Samorząd i jego organy. 
  

§ 44 
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1. Zasady wybierania oraz zakres zadań i kompetencji organów Samorządu Uczniow-
skiego, a także szczegółowe kompetencje Zgromadzenia ogółu uczniów i podej-
mowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, określa Regulamin 
Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 
tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być  sprzeczny ze Statutem. 

2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz 
 wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Sa-
morządu Uczniowskiego. 

  
§ 45 

1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje właściwy organ Samorządu Uczniowskiego, 
zawiadamiając uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim ter-
minie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. 

2. Drugi termin Zgromadzenia może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypa-
dek braku quorum w pierwszym terminie. 

3. Zgromadzenie prowadzi organ zwołujący. 
4. Obrady Zgromadzenia są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej 

treść podjętych uchwał. 
5. Uchwały Zgromadzenia w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podej-

mowane są zwykłą większością  głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale w gło-
sowaniu co najmniej: 

    1) połowy uczniów - w pierwszym terminie, 
    2) jedną czwartą  uczniów - w drugim terminie. 
6. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co 

najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane. 
7. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana w głoso-

waniu jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania. 
  

§ 46 
Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddzia-
łach. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 
  

§ 47 
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalo-
we warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Sa-
morządu. 
  
 § 48 
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie  Pedagogicznej i Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach  Szkoły, a w szczególności dotyczących 
takich podstawowych praw uczniów, jak: 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i sta-

wianymi wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie  właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  roz-

rywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w 



 15

porozumieniu z Dyrektorem, 
 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

2. Samorząd Uczniowski ponadto wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela, 
jeśli o opinię taką  wystąpi Dyrektor. 

 
Dział III  

 
ORGANIZACJA SZKOŁY  

   
Rozdział 1 

Planowanie działalności Szkoły 
  
 

§ 49 
  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz 

 ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.  
 

§ 50 
Szkolny program nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego. 
  
  

Rozdział 2 
Podstawowe formy działalności edukacyjnej 
 

§ 51 
1 . Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 6 lat.  
2.  Szkoła prowadzi oddział przedszkolny 

§ 52 
Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej 

 

1. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile 
będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji peda-
gogicznej, 

2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad 
podziału na grupy , opisanych w niniejszym statucie, 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 
edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych ,religii, etyki, zajęcia wychowania fi-
zycznego, 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 
edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z wychowania fizycznego, ; 

5) w toku nauczania indywidualnego, 
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 
8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wy-

miarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy 
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w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z:  zajęć 
technicznych, wychowania fizycznego,  

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: 
obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, 
wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii 
letnich. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edu-
kacyjnych, nie jednak dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 
proces dydaktyczny o inne formy zajęć, nie wymienione w ust.1. 

 
5. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne – dzie-

sięcio- lub pięciominutowe  oraz tzw. dużą przerwę - piętnastominutową. 
  

§ 53 
Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur oddziałowych, międzyddziałowych i 
międzyklasowych. 
   
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 
 2. Oddziały są dzielone na grupy: 

1)  na zajęciach z języków obcych lub zajęciach komputerowych, jeżeli oddział liczy 
powyżej 24 uczniów - w każdym przypadku,  

2) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych, mię-
dzyoddziałowych lub międzyklasowej liczących nie więcej niż 26, 

3) zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt 
i chłopców, 

4) dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fi-
zycznego w formie zajęć określonych w ust. 5 z zachowaniem liczby godzin prze-
znaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, 

5) Na zajęciach edukacyjnych  informatyki lub zajęć komputerowych dokonuje się 
podziału na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba 
uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pra-
cowni komputerowej. 

§ 54 
1. W klasach I-III oraz w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole czas 

trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach 
kształcenia zintegrowanego, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, mogą być 
prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych, między-
oddziałowych,  międzyszkolnych oraz podczas wycieczek. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane lub współorganizowane w ra-
mach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.  

§ 55 

Uczniom  - na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) Zespół  organizuje naukę 
religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 56 
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 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z 
zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa  w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podzia-
łem na grupy chłopców i dziewcząt. 

2.Uczeń  nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( 
prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec 
udziału ucznia w zajęciach. 

3.Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy pro-
gramowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

 

Rozdział 3 

Ceremoniał szkoły 

 

 § 57 

1. Szkoła ma własny sztandar, godło i ceremoniał.  

2. Opis  sztandaru i  godła  oraz zasady ceremoniału szkolnego  określa załącznik  do 
Statutu.  

 

§ 58 

1. Ustalona nazwa (Szkoła Podstawowa Nr  21 im.  Mieszka I    we Wrocławiu)  uży-
wana jest przez Szkołę  w pełnym  brzmieniu. 

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Szkoła Pod-
stawowa Nr 21 im. Mieszka I we Wrocławiu.  

 

                                                            Rozdział 4  

Szczególne formy działalności edukacyjnej 

§ 59 (dodano § 59 a-59 k) 

 

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny,  

2.Oddział przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

§ 59 a 

1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 lat oraz starsze, 
którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkol-
nego 
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2. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny w godzinach od 6:30 do 16: 30  ,             
z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.  

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 reali-
zacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

5.  Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący 
na wniosek dyrektora. O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają powiadamiani 
przynajmniej z 2 miesięcznym wyprzedzeniem. 

6. W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym od-
dziale przedszkolnym w innej szkole. 

7.  W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność dydaktyczno-
wychowawczą i opiekuńczą do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane 
dzieci z innych szkół. 

8. W okresie dyżuru pełnionego przez oddział przedszkolny rodzice dokonują zgło-
szenia dziecka na piśmie w terminie wyznaczonym przez dyrektora   w macierzystej 
placówce. 

 

§ 59 b 

1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

2.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalnia-
jących, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości 
rozwojowych dzieci i wynosić 30 minut. 

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego 
przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację  podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego. 

4. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji re-
gulują odrębne przepisy. 

 

§ 59 c 

1. Liczba dzieci w oddziale nie  może przekraczać 25. 

2. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie 
od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań. 

3. Oddział przedszkolny  organizuje w ciągu roku szkolnego stałe spotkania                                
z rodzicami.  

4. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności po-
przez: 

a) sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono oddział, opieki nad dzieć-
mi,  
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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. 

5. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie organizowanych  
wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczą-
ce           w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora oraz – w razie 
potrzeby – za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe,        w szczególności rodzice. 

6. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne prze-
pisy. 

7. Sprzęty, zabawki, meble znajdujące się w oddziale przedszkolnym  posiadają wy-
magane atesty, certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 59 d 

1. 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. 

2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypad-
ku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale 
przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania. 

3.   W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia  
o tym nauczyciela lub dyrektora placówki. 

4.  Niepodpisanie przez rodziców  w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdza-
jącego wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest  równo-
znaczne                     z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym. 

 

§ 59 e 

1. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna 
z niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3.   Niespełnianie  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega 
egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 59 f 

1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest 
przez rodziców(opiekunów prawnych)  lub upoważnioną przez nich osobę pełnolet-
nią. 

2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej, w obecności pracownika Szkoły. 
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3. Rodzice( opiekunowie prawni)  obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę  na-
uczycielce. 

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 nauczyciel powiada-
mia telefonicznie rodziców dziecka ( opiekunów prawnych) 

7. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami( opiekunami prawnymi) 
nauczyciel oczekuje z dzieckiem godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia naj-
bliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami ( opieku-
nami prawnymi). 

8. Życzenia rodziców  dotyczące nie wydawania dziecka jednemu z rodziców musi byś 
poświadczone orzeczeniem sądu 

9. Rodzice( opiekunowie prawni) zobowiązani są do aktualizacji swoich i dziecka da-
nych( nr telefonów, adresy zamieszkania, inne). 

10.Rodzic ( opiekun prawny)  zobowiązany jest  do: 

    1) powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu     nie-
obecności dziecka; 

    2) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka  
obejmującej co najmniej 50 % dni w miesiącu  kalendarzowym. 

 

§ 59 g 

1. Rodzice ( opiekunowie prawni)  opłacają na początku każdego roku szkolnego, 
składkę ubezpieczeniową za dziecko.  

2. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant, wybiera Rada Rodziców w   po-
rozumieniu z Dyrektorem na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym,     w 
przypadku odmowy ubezpieczenia dziecka przez Szkołę, rodzic składa stosowne 
oświadczenie u Dyrektora Szkoły. 

 

§ 59 h 

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 i obowiązujących               
w oddziale przedszkolnym. 

 

§ 59 i 
1. Dziecko można nagrodzić za: 
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1) postępy w rozwoju, 
2) dobre zachowanie . 

  

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:  

1) pochwała nauczyciela wobec całego oddziału, 

2) pochwała Dyrektora, 

3) list pochwalny nauczyciela lub Dyrektora do rodziców ( opiekunów prawnych),  

4) dyplom uznania od Dyrektora, 

 

§ 59 j 

Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego  i opiekuńcze-
go, 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 spe-
cjalistycznej, 

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, 

  

§ 59 k 

1.Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  prowadzona jest w  dwuetapowo                                
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności:  

    1)  I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, 

    2) II etap rekrutacji, bez wykorzystania systemu elektronicznego, prowadzony jest                
w sytuacji gdy Szkoła  dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkol-
nym. 

   2. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji elektronicznej ustalane są co roku przez organ 
prowadzący i stanowią załącznik nr 3  do Statutu  

3. W  celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną  

4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje podania o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkol-
nego. 

5. Do zadań komisji rekrutacyjnej  należy w szczególności: 



 22

      1)  ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 

2)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego  

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                        
i niezakwalifikowanych 

4)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                    
i nieprzyjętych  

5)  sporządzenie, na wniosek rodzica, uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka 
do oddziału przedszkolnego  

6. W przypadku kwestionowania  wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość   wnie-
sienia przez rodziców( opiekunów prawnych )  pisemnego odwołania do  komisji 
rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych. 

7. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia 
wniosku przez rodziców( opiekunów prawnych )  oraz pouczenie o możliwości od-
wołania się  do Dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia 

8. Dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od     roz-
strzygnięcia komisji rekrutacyjnej i wydaje rozstrzygnięcie, na które przysługuje 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 

 

Rozdział 5  

Działalność innowacyjna. 

§ 60 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną.  

2. Szczegółowe zasady innowacji pedagogicznej określają odrębne przepisy. 

  

Rozdział 6 

Świetlica szkolna 

  

§ 61 

1. Świetlica szkolna jest dodatkową formą wychowawczo - opiekuńczej działalności 
    Szkoły. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich 
    rodziców lub organizację dojazdu do Szkoły muszą dłużej przebywać w Szkole. 

 

§ 62 
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1. Nielekcyjną formą działalności opiekuńczo - wychowawczej Szkoły jest świetlica.  

2. (zmieniono) Ze świetlicy  mogą korzystać uczniowie klas I-VI, którzy ze względu na 
czas pracy swoich rodziców lub organizację dojazdu do Szkoły muszą dłużej prze-
bywać w Szkole 

3. Do zadań świetlicy należy w szczególności zapewnienie uczniom, o których mowa 
w ust. 2, zorganizowanej opieki. 

§  63 

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących nie więcej 
niż 25 uczniów.   

2.  Świetlica jest czynna w godzinach ustalonych przez Dyrektora.  

§  64 

Zajęcia prowadzone w  świetlicy realizuje się zgodnie z programem wychowawczym  

Szkoły.   

§ 65 

 

 Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa odrębny Regulamin. 

  

Rozdział 7  

Stołówka szkolna 

  

§ 66 

1. Ze stołówki przedszkolnej mogą korzystać uczniowie i dzieci uczęszczające do 
Przedszkola.  

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor z 
uwzględnieniem możliwości częściowego lub   całkowitego zwolnienia z opłat 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki w  zakresie żywienia.  

3. Wnioski w sprawie zwolnień, o których mowa w ust. 2, składają rodzice.  

   

Rozdział 8 

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły 

 

§ 67(zmieniono) 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów według zasady powszechnej dostępności. 
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2. Do Szkoły przyjmuje się : 

1) z urzędu-dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, 

2) na prośbę rodziców-dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły jeśli                                
w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 

3. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust.2 pkt 2 wymaga 
zawiadomienia Dyrektora Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka  

4. Rekrutacja do klas I w Szkole prowadzona jest w dwóch etapach:  

    1)  I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, 

    2) II etap rekrutacji, bez wykorzystania systemu elektronicznego, prowadzony jest                
w sytuacji gdy Szkoła  dysponuje wolnymi miejscami. 

   5. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji elektronicznej ustalane są co roku przez organ 
prowadzący i stanowią załącznik do Statutu. 

 6.Informacje o zasadach , kryteriach i terminach rekrutacji elektronicznej umieszczane 
są na stronie internetowej Placówki i tablicy ogłoszeń Szkoły. 

 7. W  celu przeprowadzenia rekrutacji do klas I dyrektor Szkoły powołuje komisję re-
krutacyjną  

 8. Komisja rekrutacyjna  rozpatruje podania o przyjęcie dzieci do Szkoły. 

 9. Do zadań komisji rekrutacyjnej  należy w szczególności: 

      1)  ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 

2)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego  

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                        
i niezakwalifikowanych 

      4)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                    
i nieprzyjętych  

5) sporządzenie, na wniosek rodzica, uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do 
oddziału przedszkolnego  

10. W przypadku kwestionowania  wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość   
wniesienia przez rodziców( opiekunów prawnych )  pisemnego odwołania do  ko-
misji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych. 

11. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia 
wniosku przez rodziców( opiekunów prawnych )  oraz pouczenie o możliwości od-
wołania się  do Dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia 

12. Dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od   roz-
strzygnięcia komisji rekrutacyjnej i wydaje rozstrzygnięcie, na które przysługuje 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 

 

Rozdział 9 

Prawa i obowiązki ucznia 
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§ 68 

Uczeń ma w szczególności prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeń-
stwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uza-
leżnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, 

3) ochrony i poszanowania jego godności, 

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami, 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły 
a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli po-
stępów w nauce, 

9) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, 

12) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 
w organizacjach działających w Szkole. 

§ 69 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:  

1)przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,  

2)podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli, 

3)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu 
Szkoły, 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 
innych pracowników Szkoły, 

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

6) dbania o mienie Szkoły oraz dbania o ład i porządek w Szkole, 

7) obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego. 

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych 
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środków odurzających oraz palenia tytoniu. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonó 
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (komputerów, kamer itp.) na tere-
nie Szkoły. 

4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów ko-
mórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione. 

6. Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących korzystania z telefonu komórkowego skut-
kuje jego odebraniem i zawiadomieniem o tym fakcie rodziców. 

7. Zabrany telefon oddawany jest wyłącznie rodzicom. 

 

Rozdział 10 

Nagrody i kary 

 

§ 70 

1. Ucznia można nagrodzić za:  

1) wybitne osiągnięcia w nauce , 

2) wybitne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne w dziedzinie nauki, kultury i sportu, 
3) pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:  

1) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, 

 2) pochwała wychowawcy wobec całej klasy, 

3) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły, 

4) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,  

5) dyplom uznania od Dyrektora, 

6) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora, 

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może po-
stanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.  

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności 
szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.  
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§ 71 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uczeń może zostać ukarany:  

1) upomnieniem wychowawcy, 

2) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji, 

3) upomnieniem lub naganą Dyrektora, 

4) pozbawieniem funkcji pełnionych w Szkole, 

5) zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określo-
nych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, 
zawodach sportowych i wyjściach, z wyjątkiem tych, podczas których realizowane 
są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

6) obniżeniem oceny zachowania - do najniższej włącznie,  

7) przeniesieniem do równoległej klasy lub przeniesieniem do innej szkoły, 

8) powołanie Komisji Wychowawczej, w skład której wchodzi, w zależności od za-
istniałego przewinienia ucznia: rodzic, wychowawca klasy, dyrektor, ewentualnie 
pedagog, psycholog, nauczyciele uczący w danej klasie, przedstawiciele instytucji 
MOPS-u, Policji i Straży Miejskiej. 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie 
mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 
ucznia.  

3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 6 nakłada Dyrektor. 

4. O nałożonej karze informuje się rodziców.  

5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwo-
łanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w 
ust. 4.  

6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Roz-
strzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

7. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem roz-
strzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

 

§ 72 

1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora o  przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1 stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie 
przez ucznia szkolnych obowiązków:  

1) otrzymanie drugiej najniższej oceny zachowania, 

2) udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa, 
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3) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym 
albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. 

3. Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły, za poręcze-
niem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela lub Samorząd 
Uczniowski. 

  

 Rozdział 4  

 

Wewnątrzszkolny system oceniania  
(używany skrót WSO) 

 
§ 73 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i 
realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 
 

§ 74 
Zasady ogólne 

 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

2) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno - wychowawczej. 
 

§ 75 
1.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z  
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali, o której mowa w § 77 ust.1,2 i § 89 ust. 1,2 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom  informacji o postępach i 
trudnościach ucznia w nauce. 
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§ 76 

 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w klasie, 
dostarczając:  

1) uczniowi informacji o:  
 a) poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w stosunku do wymagań      

programowych, 
 b) skuteczności wybranych metod uczenia się, 
 c) możliwości planowania jego rozwoju, 

2) rodzicom, wychowawcy klasy, dyrektorowi, organowi nadzoru pedagogicznego 
informacji o: 

 a) postępach uczniów w nauce, 
 b) efektywności procesu nauczania i uczenia się, 
 c) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem. 

2. Nauczyciele przedmiotu informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o 
wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania, programie nauczania, 
podręcznikach  oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach 
oceniania zachowania, warunkach i trybie pozyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
§ 77 

1. W szkole stosuje się oceny: bieżące (cząstkowe), klasyfikacyjne (śródroczne, 
końcoworoczne, końcowe). 

1) Ocenianie w klasach I-III jest opisowe. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
b) zachowanie ucznia, 

2) Ustalono ramowe kryteria osiągnięć edukacyjnych oceniania cząstkowego: 

a) znakomicie 

 
uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści progra-
mowe danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne zdolno-
ści i zainteresowania,  
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny 
edukacyjnej,  
proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje problemy wykraczające poza pod-
stawę programową,  

 

c) bardzo dobrze 

 
uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie 
programowej danej dziedziny edukacyjnej,  
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami , rozwiązu-
je samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie progra-
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mowej 
potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w 
nowych sytuacjach, 

d) dobrze  

 
uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programo-
wej  poprawnie, ale czasami popełnia   błędy poprawnie stosuje wiadomości i 
umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, 
samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 
 

e) słabo  

 
uczeń opanował wiadomości i umiejętności w nie pełnym zakresie. Umiejętno-
ści wymagają ćwiczeń a wiadomości uzupełnień,  
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności, 
 

f) popracuj jeszcze 

 
uczeń ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale braki te nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejęt-
ności z danej dziedziny edukacyjnej 
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności z pomocą nauczyciela. 

Ocenę opisową wystawia nauczyciel na koniec każdego semestru (I półrocze, koniec 
roku szkolnego) . 

2. Oceny w klasach IV – VI ustala się w stopniach według skali:  
 

pełne 
brzmienie 

skrót wartość 
liczbowa 

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

 
3. Oceny bieżące(cząstkowe) dopuszcza się z uwzględnieniem  +/- ( z wyjątkiem   

ndst-, cel+). 
4. W ocenianiu semestralnym dopuszcza się stosowanie +/-. 
 5. Oceny śródroczne wpisuje się w pełnym brzmieniu lub w postaci skrótu w dzienniku 

lekcyjnym. Oceny końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu w dzienniku 
lekcyjnym i w pełnym brzmieniu w arkuszach ocen. 
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Kryteria oceniania 

 
§ 78 

 
Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne uczniów na podstawie: 

1) wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
2) pisemnych prac kontrolnych (prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek)  
3) prac domowych, 
4) aktywności na zajęciach, pracy w zespole, 
5) prac nadobowiązkowych, 
6) testów sprawdzających, 
7) prac technicznych, plastycznych. 

 
§ 79 

 
1.Ustala się następujące wymagania edukacyjne (kryteria oceniania): 
 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania 
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia, 

b) wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 
klasy, 

c) rozwiązuje zadania nietypowe, wykraczające poza pogram nauczania 
danej klasy, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych i innych, kwalifikujących do finałów wojewódzkich 
(regionalnych) albo krajowych, 

 2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 
b) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, samodzielnie 

rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania  
w danej klasie, 

c) potrafi zastosować zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów, 
 3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 
większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu 
nauczania, 

b) poprawnie wykorzystuje wiadomości  i umiejętności, samodzielnie rozwiązuje 
typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

 4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował podstawę programową w zakresie umożliwiającym postępy w 

dalszym uczeniu się tego przedmiotu, 
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności ( czasem przy 

pomocy nauczyciela), 
 5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 
programowej (braki nie przekreślają jednak możliwości uzyskania przez 
ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki), 
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b)  rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim 
stopniu trudności, 

 6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu w ciągu dalszej 
nauki, 

b) ma duże problemy w rozwiązywaniu zadań typowych o niewielkim stopniu 
trudności (nawet przy pomocy nauczyciela), 

c) nie rozumie i  nie potrafi wyjaśniać omawianych zagadnień. 
 

Dostosowanie wymaga ń 
 

§ 80 
1. Wychowawca klasy informuje zespół nauczycieli uczących w klasie o uczniach z 

opiniami i orzeczeniami z poradni  oraz dokonuje stosownego wpisu do dziennika 
lekcyjnego. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do dostosowania wymagań edukacyjnych wobec w/w 
uczniów. 

3. Przy ustalaniu oceny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i 
wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

4. Decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor. 
Rodzice ucznia wnoszą podanie do Dyrektora, załączając opinię lekarza w terminie 
do czternastu dni od daty uzyskania w/w opinii. 

5. W przypadku zwolnienia z zajęć edukacyjnych zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się "zwolniony ("zwolniona"). 

   
Zasady oceniania 

 
§ 81 

 
1. Oceny są jawne  dla uczniów  i dla rodziców. 
2. Rodzice mogą uzyskać informacje o ocenach ucznia w ciągu całego roku 

szkolnego w dzienniku lekcyjnym oraz u nauczycieli na konsultacjach lub 
podczas spotkań z  wychowawcą. 

3. Nauczyciel ma obowiązek zapoznania ucznia ze sprawdzoną i ocenioną pracą 
kontrolną w ciągu dwóch tygodni ( w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
termin ten może być wydłużony do trzech tygodni). 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  sprawdzone i ocenione pisemne prace 
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane 
uczniowi lub jego rodzicom. 

5. Nauczyciel zachowuje prace kontrolne do zakończenia roku szkolnego. 
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę. 
7. W ciągu tygodnia w danej klasie mogą być przeprowadzone nie więcej niż dwie 

prace klasowe lub sprawdziany. W ciągu jednego dnia w danej klasie może być 
przeprowadzona jedna praca klasowa lub jeden sprawdzian. 

8. Termin planowanej pracy klasowej, sprawdzianu nauczyciel zapowiada 
minimum jeden tydzień wcześniej. 

9. Poprawa ocenionej  pracy klasowej i sprawdzianu może się odbyć na prośbę 
ucznia w terminie wskazanym przez nauczyciela, jednak nie później niż dwa 
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tygodnie  od otrzymania sprawdzonej i ocenionej pracy; przystąpienie do 
poprawy pracy klasowej i sprawdzianu w terminie późniejszym jest możliwe za 
zgodą nauczyciela przedmiotu.  

10. Jeżeli uczeń z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie pisał pracy klasowej, 
sprawdzianu, na jego prośbę nauczyciel wyznacza dodatkowy termin 
sprawdzenia osiągnięć ucznia. 

11. Kartkówka dotyczy najwyżej trzech ostatnich jednostek lekcyjnych i może być 
przez nauczyciela niezapowiedziana. 

12. Praca klasowa, sprawdzian obejmuje większy zakres materiału ujętego w 
programie nauczania. 

13. Niewykonanie pracy domowej jest podstawą postawienia cząstkowej oceny   
niedostatecznej. 

14. Uczeń może zgłosić w danym semestrze brak przygotowania do lekcji wg 
zasad ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu na początku roku 
szkolnego. 

15. Prawo zgłaszania nieprzygotowania do lekcji nie przysługuje w dniu, w którym 
nauczyciel zapowiedział pracę klasową, sprawdzian. Wyjątek stanowią 
uczniowie, którzy są obecni w szkole po chorobie trwającej dłużej niż okres 
zapowiedzenia pracy klasowej, sprawdzianu. 

16. Ocenianie odbywa się systematycznie. 
17. Ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu wystawia się na podstawie co 

najmniej czterech ocen cząstkowych, a z przedmiotów, których wymiar 
tygodniowy wynosi 1 godzinę, co najmniej trzech ocen. 

18. Na polecenie Dyrektora nauczyciel pisemnie uzasadnia niedostateczną ocenę 
klasyfikacyjną i naganą ocenę zachowania.  

 
Klasyfikowanie uczniów 

 
§ 82 

Klasyfikowanie śródroczne i roczne odbywa się zgodnie z kalendarzem danego roku 
szkolnego. 
 

§ 83 
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w 
danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w  § 
80 ust.1,2 i § 92 ust. 1,2 Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko 
w pierwszym semestrze, to ocena semestralna jest oceną końcoworoczną. 

1. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - 
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 
ocenianego ucznia. 

2. W przypadku, gdy uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocene 
niedostateczną, jest zobowiązany do jej poprawienia w trybie i formie ustalonej 
przez nauczyciela przedmiotu, nie później niż dwa miesiące po klasyfikacji; jeśli 
w wymaganym terminie tego nie uczyni, istnieje podstawa do wystawienia 
oceny niedostatecznej na koniec roku. 

     4. W przypadku, gdy uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej został 
niesklasyfikowany, jest zobowiązany zaliczenia materiału w trybie i formie 
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ustalonej przez nauczyciela przedmiotu, nie później niż dwa miesiące po 
klasyfikacji; jeśli w wymaganym terminie tego nie uczyni, istnieje podstawa do 
wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku. 

5. Nauczyciele wystawiają oceny klasyfikacyjne w nieprzekraczalnym terminie 
upływającym dwa dni przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 
Pedagogicznej. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

7. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć 
szkolnych w danym semestrze.  

 

§ 84 

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów umożliwiają uzupełnienie braków.  

 
§ 85 

1. Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oceny klasyfikacyjne wyższe od   
niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oceny wyższe od niedostatecznej 
oraz przystąpi do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i otrzyma 
zaświadczenie o jego wyniku. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę  
zachowania otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.  

4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

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

 
§ 86 

1.  Na co najmniej tydzień przed  rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem 
plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego 
rodziców  o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. 
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2. Na co najmniej  miesiąc przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do poinformowania uczniów o 
przewidywanych ocenach niedostatecznych.  

3. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców  o 
przewidywanych ocenach niedostatecznych na co najmniej dwa tygodnie przed 
klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.  

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podane są do wiadomości 
rodziców na zebraniu śródrocznym i końcoworocznym w formie pisemnej. 

 
Zasady i kryteria oceniania zachowania 

 
§ 87 

1. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala wychowawca, 
uwzględniając przyjęte zasady i kryteria.  

2. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. 

3. Przed ustaleniem oceny wychowawca zobowiązany jest do zebrania i 
uwzględnienia opinii o uczniu od nauczycieli uczących w danej klasie.  

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

 
 
 

§ 88 

1. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców oraz 
uczniów o zasadach oceniania w szczególności przedstawia: kto i w jaki sposób 
ustala ocenę.  

 
§ 89 

1. Zachowanie ucznia klas I - III 

 

Oceny zachowania dokonuje się w oparciu o obserwację zachowań ucznia w szkole 
i poza nią. 

W ocenie zachowania wychowawca uwzględnia również samoocenę ucznia. 

Kryteriami oceny zachowania są: 

1) Kultura osobista: 

a) zachowanie ucznia wobec rówieśników, 

b) zachowanie ucznia wobec nauczycieli i innych dorosłych, 

c) stosowanie form grzecznościowych, 
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d) dbałość o higienę osobistą oraz porządek w miejscu pracy, 

e) poszanowanie własności prywatnej i społecznej, 

2) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) przychodzenie do szkoły w obowiązującym stroju zgodnym z zapisem w Statucie, 
b) nieużywanie na terenie szkoły telefonu komórkowego i innego urządzenia elek-

tronicznego, 

c) punktualność i systematyczność uczęszczania do szkoły, 

d) systematyczność w przygotowywaniu się do zajęć, 

e) zaangażowanie w pracy na lekcji, 

f) wypełnianie poleceń nauczyciela, 

g) przestrzeganie ustalonych norm zachowań w klasie, szkole i poza nią (zwłaszcza 
w zakresie bezpieczeństwa), 

h) dbałość o estetykę prac, zeszytów, poszanowanie przyborów i pomocy szkol-
nych, 

i) wypełnianie powierzonych zadań dodatkowych, np. dyżurnego, przewodniczącego 
klasy, 

3) Kontakty z rówieśnikami: 

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

b) okazywanie szacunku innym osobom. 

 
2.Ocenę zachowania (śródroczną, roczną oraz cząstkowe)  klas IV – VI ustala się 

według następującej skali:  wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 
nieodpowiednie, naganne. 

 
Pełne brzmienie stosowany skrót 
Wzorowe wz 
bardzo dobre bdb 
Dobre db 
Poprawne pop 
nieodpowiednie ndp 
Naganne ng 

 
 
3.Ostateczna ocena zachowania jest wystawiana przez wychowawcę, który bieżę pod 

uwagę: 
1) ocenę kolegów z klasy,  
2) ocenę nauczycieli uczących w danej klasie i innych pracowników szkoły,  
3) samoocenę, 
4) zapisy w klasowych zeszytach pochwał i uwag, 
5)uwzględniając: 

- wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich oraz z zadań wskazanych 
przez szkołę,  

-  dbałość o honor i tradycje szkoły, 
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- frekwencję, 

- kulturę słowa i zachowania w szkole i poza nią, 

- dbałość o wygląd zewnętrzny, noszenie stroju szkolnego, 

- okazywanie szacunku innym osobom i samemu sobie, 

-dbałość o mienie szkoły, 

- troska o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- współdziałanie i udzielanie pomocy innym, reagowanie na zło,  

- inicjowanie i wykonywanie prac na rzecz klasy i szkoły. 

 
   4 . Oceny semestralne i końcoworoczne są wystawiane zgodnie z poniższymi 
kryteriami: 

1) wzorowe 
- wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, 
- rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia, 
- odpowiedzialnie wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę i 

organizacje uczniowskie, 
- bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp. na 

szczeblu wyższym niż szkolny, 
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, 
- bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu 

uczniowskiego, w kołach zainteresowań, 
- godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach szkolnych, 

pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska itp.), 
- posiada wysoki stopień kultury osobistej, 
- wpływa pozytywnie na zachowania innych w grupie, 
- nie ulega nałogom , 
- szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, 
− przejawia troskę o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i prywatną, 
− frekwencja ucznia jest bez zastrzeżeń, 
− systematycznie nosi strój szkolny,  

2) bardzo dobre 

- bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 
- jest kulturalny, zdyscyplinowany, sumiennie  wywiązuje się z podjętych zadań, 
- uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
- potrafi z zaangażowaniem pracować w grupie, 
- jest uczciwy i prawdomówny wobec pracowników szkoły, rodziców i kolegów, 
- szanuje innych, zachowuje się uprzejmie wobec kolegów, nauczycieli oraz 

innych pracowników szkoły, 
- dba o kulturę słowa, 
− szanuje mienie szkolne, 
− frekwencja ucznia: pojedyncze spóźnienia(do 3 spóźnień), kilka godzin 

nieusprawiedliwionych ( nie więcej niż 5 godzin), 
− systematycznie nosi strój szkolny, 

3) dobre 
-    zachowuje się właściwie na terenie szkoły i poza nią, 
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- jest punktualny, 
- niejednokrotnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy czy środowiska, 
- nie narusza zasad zawartych w przepisach szkolnych, 
- ma pozytywny stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, 
- jest uczciwy wobec innych, 
- nie wyraża się wulgarnie, szanuje mienie szkolne i prywatne, 
− frekwencja ucznia: pojedyncze spóźnienia(do 6 spóźnień), kilka godzin 

nieusprawiedliwionych ( nie więcej niż 12 godzin), 
- systematycznie nosi strój szkolny, 

4) poprawne 
- poprawnie wypełnia obowiązki szkolne, 
- uczeń nie sprawia większych kłopotów wychowawczych, 
- pod wpływem działań wychowawczych poprawia swoje postępowanie, 
- angażuje się w pracach grupy  przy wsparciu nauczyciela, 
- szanuje mienie szkolne lub prywatne, 

 - frekwencja ucznia: dopuszcza się, aby uczeń opuścił nie więcej niż 20 godzin bez         
usprawiedliwienia,  

-  mimo upomnień wychowawcy nie nosi systematycznie stroju szkolnego, 
5) nieodpowiednie 

- ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 
- okazuje brak szacunku wobec nauczycieli i pracowników szkoły, 
- niewłaściwie zachowuje się w stosunku do kolegów, 
- niechętnie angażuje się w życie klasy, środowiska, 
- nie szanuje mienia szkolnego i prywatnego, 
- ulega nałogom, 
- działania wychowawcze nie odnoszą pożądanego skutku, 
- wyraża się wulgarnie, 
-  opuścił w ciągu semestru do 50 godzin bez usprawiedliwienia, 
-  mimo upomnień Dyrektora i wychowawcy nie nosi stroju szkolnego, 

6) naganne 
- łamie prawo państwowe, używa przemocy, 
- lekceważy obowiązki szkolne, 
- lekceważy wszelkie prace na rzecz szkoły, nawet na prośbę nauczyciela, 
- świadomie naraża bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych, 
- niszczy mienie szkolne i prywatne, 
- jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych, 
- swym postępowaniem wywiera zły wpływ na rówieśników, 
- ma rażące braki w kulturze osobistej, 
- lekceważy wszelkie działania wychowawcze zmierzające do poprawy 

zachowania, 
- ulega nałogom, 
-  opuścił ponad 50 godzin bez usprawiedliwienia, 
-  mimo upomnień Dyrektora i wychowawcy nie nosi stroju szkolnego. 

 
Egzamin poprawkowy  

 
§ 90 

Ustalona przez nauczyciela ocena roczna niedostateczna może być zmieniona tylko w 
wyniku egzaminu poprawkowego na podstawie podania rodziców (opiekunów 
prawnych). 
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1. Prawo do zdawania egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch 
przedmiotów ma każdy uczeń.  

 
§ 91 

1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.  
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z pracy w komisji na 

własną prośbę lub decyzją Dyrektora.  
5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej (wyj. ust. 6).  
6. Egzamin z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.  
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  

 
§ 92 

1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, może przystąpić 
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.  

2. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest oceną ostateczną.  
3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i 

powtarza klasę z wyjątkiem ust. 4.  
4. Jeden raz w cyklu edukacyjnym Rada Pedagogiczna  może warunkowo 

promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego 
przedmiotu.  

 
Egzamin klasyfikacyjny 

 
§ 93 

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

 
§ 94 

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma prawo 
zdawać egzaminy klasyfikacyjne.  

 
§ 95 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może 
uzyskać prawo zdawania egzaminów klasyfikacyjnych.  

2. Uczeń lub jego rodzice wnoszą podanie z uzasadnieniem do Dyrektora lub do 
Rady Pedagogicznej najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem rady 
klasyfikacyjnej. Podanie opiniuje wychowawca.  

3. Rada Pedagogiczna rozpatruje indywidualnie podania i podejmuje decyzję.  
 

§ 96 
Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z 

rodzicami  i uczniem.  
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych. 
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2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 
§ 97 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.  
2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Pytania na egzamin ustalają 

egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności 
powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.  
 

Odwołanie od oceny klasyfikacyjnej 
 

§ 98 
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uważają, że 
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
klasyfikacyjna  ocena  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
 

§ 99 
 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z 
zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej 
i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych.  

2. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami.  

3. W skład komisji wchodzą: Dyrektor , nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 
prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.  

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z pracy 
w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor 
powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia.  

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 
rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego.  

6. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia 
wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Po tym 
terminie ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Dyrektora.  

8. Z pracy komisji sporządza się protokół.  
 

§ 100 
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1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny 
Dyrektor  powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 
równej liczby decyduje głos przewodniczącego komisji.  

2. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  
3. Z prac komisji sporządza się protokół.  

 
Postanowienia ko ńcowe WSO 

 
§ 101 

Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania  dokonywane mogą być tylko na 
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej szkoły.  
 

    

§ 102 

 

Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne uczniów przeprowadza się w terminie 
zgodne z odrębnymi przepisami.  

     

Dział IV  
 

ORGANIZACJA PRZESDZKOLA  
Rozdział 1 

Planowanie działalności Przedszkola 
 

§ 103 
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem 

prowadzącym.  
2. Czas pracy Przedszkola określa arkusz organizacyjny. 
3. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 
4. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia przepisy w sprawie realizacji  

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Na  realizację podstawy pro-
gramowej przeznacza się 5 godzin. 

5. Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. 
O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej 2 mie-
sięcznym wyprzedzeniem. 

6. W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym 
przedszkolu.  

7. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw dziecka, w czasie miesięcznej przerwy waka-
cyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku. 

7. W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność dydaktyczno- 
wychowawczą i opiekuńczą do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z 
innych placówek. 

8. W okresie dyżuru pełnionego przez przedszkole rodzice dokonują zgłoszenia  
dziecka na piśmie w terminie wyznaczonym przez wicedyrektora . 

 
§ 104 
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1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalnia-

jących, nauki języka obcego, nauki religii, logopedii i gimnastyki korekcyjnej, powi-
nien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – 10 - 15 minut, 
b) z dziećmi w wieku 5 lat – 20 - 30 minut. 
 

§ 105 
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  

zgrupowanych według zbliżonego wieku. W miarę możliwości Przedszkola i potrzeb 
środowiska zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone. 

2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75. 
3. W przedszkolu utworzone są trzy oddziały. 
4. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25. 
5. Dyrektor powierza każdy oddział opiece dwóm nauczycielom.  
6. Dla zapewnienia skutecznej pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 

prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 
7. W szczególnych przypadkach dla zapewnienia dobrej organizacji pracy przedszkola 

dyrektor może przesunąć nauczyciela do pracy w innej grupie. 
8. Decyzję w sprawie obsady wychowawców w grupach podejmuje dyrektor. 
9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest według przyjętego 

przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego. 

10. Przedszkole organizuje w ciągu roku szkolnego minimum 1 spotkanie z rodzicami, 
„zajęcia otwarte” oraz inne w przypadku zaistniałych potrzeb. 

11. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia i 
teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem. 

12. Ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedago-
giczną uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny. 

13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę 
nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i za-
interesowań dzieci. 

14. W szczególnych przypadkach organizacja dnia może być zmieniona. 
 

Rozdział 2 
Bezpieczeństwo dzieci. 

 
§ 106 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez: 
a) opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawują nauczyciele pracujący 

na zmianę, którym powierzono oddział, 
b) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania 

dziecka przez rodziców pod opiekę nauczyciela, 
c) zapewnienia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym, 
d) zapewnienie bezpieczeństwa podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci przez 

nauczyciela dyżurującego, 
e) przekazanie informacji o ilości dzieci przekazanych dzieci przez nauczyciela, na-

uczycielowi dyżurującemu, 
f) organizowanie bezpiecznych zabaw podczas pobytu w ogrodzie przy użyciu  
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g) zatrudnienie pomocy nauczyciela w grupie trzylatków, która współdziała z nauczy-
cielem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi, 

h) odpowiedzialność za schodzenie i rozchodzenie się dzieci z grupy zbiorczej ponosi 
nauczyciel dyżurujący, 

i) zapewnienie dzieciom opieki podczas spacerów i wyjść poza teren placówki jednej 
osoby dla grupy liczącej 10 dzieci, 

j) powiadamianie Wicedyrektora o każdym wyjściu poza teren przedszkola i wpisanie 
tego faktu do zeszytu wyjść, 

2. Zgodnie z Umową o świadczeniu usług przedszkole na wniosek rodziców organizu-
je zajęcia dodatkowe: 

a) osoba prowadząca zajęcia dodatkowe musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne 
zgodne z rozporządzeniem MEN, 

b) podczas prowadzenia zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dzieci ponosi osoba prowadząca zajęcia, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do przyprowadzenia 
dzieci uczęszczających na zajęcia i przekazania ich nauczycielowi w grupie, 

d) podczas zajęć dodatkowych organizowanych z całą grupą, nie zwalnia się z obo-
wiązku uczestniczenia w tych zajęciach nauczyciela danej grupy, 

e) przeszkolenie pod względem bhp i p/poż.. nauczycieli-instruktorów prowadzących w 
przedszkolu zajęcia dodatkowe,  

3. Pracownicy administracyjno-obsługowi przedszkola są odpowiedzialni za bezpie-
czeństwo dzieci zgodnie z zakresem obowiązków. 

 
§ 107 

1. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem 
dzieciom bezpieczeństwa na terenie przedszkola jak i podczas spacerów i zajęć or-
ganizowanych poza terenem przedszkola ,wspomaga woźna oddziałowa. 

2. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza miejsce pracy pod względem 
bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, powiadamia dyrektora oraz 
zabezpiecza teren przed dziećmi. 

3. Sprzęty, zabawki, meble posiadają wymagane atesty, certyfikaty zgodne z obowią-
zującymi przepisami prawa. 

4. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola, w trakcie wycieczek 
organizowanych przez Przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powie-
rzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrek-
tora oraz – w razie potrzeby – za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczegól-
ności rodzice. 

5. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Przedszkole okre-
ślają odrębne przepisy. 
 

§ 108 
1. Z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej na terenie przedszkola dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola nie są podawane żadne leki i nie są wykonywane 
żadne zabiegi medyczne. 

2. Dla dzieci z alergiami placówka stosuje przedszkolną ogólną dietę pokarmową 
opartą o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków aler-
geny. 

3. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, półproduktów i 
potraw przygotowywanych poza przedszkolem. 

4. Wniosek o wykluczenie niektórych produktów z żywienia dziecka lub o ich zastąpie-
nie innymi rodzic składa do wicedyrektora. 
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5. Ostateczną decyzję podejmuje wicedyrektor po konsultacji z intendentem. 
2. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia 

wicedyrektora placówki lub nauczyciela. 
3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypad-

ku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu do 
jego niezwłocznego odebrania. 

 
§ 109 

1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opieku-
nów) lub upoważnioną na piśmie pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku całkowite 
bezpieczeństwo. 

2. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola , nauczy-
ciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka. 

3. Życzenie rodziców dotyczące nie wydawania dziecka jednemu rodzicowi musi być 
poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

4. Rodzice zobowiązani są dokonywać aktualizację swoich i dziecka danych( nr. Tele-
fonów, adresy zamieszkania, inne). 

 
 

Rozdział 3 
Rekrutacja 

 
§ 110 

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych 

przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.  
2. Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola są dokumentem corocznie ustalanym 

przez Wydział Edukacji i stanowią załącznik nr 4  do niniejszego Statutu. 
 

§ 111 
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej do-

stępności. 
2. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. 
3. Pobyt dziecka w przedszkolu jest kontynuowany gdy rodzice dziecka złożą w wy-

znaczonym terminie oświadczenie o dalszym korzystaniu z usług przedszkola.  
4. Jeżeli rodzice nie złożyli oświadczenia woli kontynuacji zwolnione miejsce zostaje 

wykazane do procesu rekrutacji. 
 

§ 112 (skre ślono) 
 
 

§ 113 (zmieniono) 
 

1.Rekrutacja do przedszkola  prowadzona jest   dwuetapowo w oparciu o zasadę po-
wszechnej dostępności:  

    1)  I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, 

    2) II etap rekrutacji, bez wykorzystania systemu elektronicznego, prowadzony jest                             
w sytuacji gdy przedszkole  dysponuje wolnymi miejscami  w danej grupie wie-
kowej. 
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   2. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji elektronicznej ustalane są co roku przez organ 
prowadzący i stanowią załącznik nr 3 do Statutu. 

 3.Informacje o zasadach , kryteriach i terminach rekrutacji elektronicznej umieszczane 
są na stronie internetowej Placówki i tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

 

4.W  celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu powołuje komisję rekrutacyjną  

5. Komisja rekrutacyjna  rozpatruje podania o przyjęcie dzieci do przedszkola. 

6. Do zadań komisji rekrutacyjnej  należy w szczególności: 

      1)  ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 

2)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego  

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                        
i niezakwalifikowanych 

4)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                              
i nieprzyjętych  

5)  sporządzenie, na wniosek rodzica, uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka 
do przedszkola.  

7. W przypadku kwestionowania  wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość   wnie-
sienia przez rodziców( opiekunów prawnych )  pisemnego odwołania do  komisji re-
krutacyjnej  w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych. 

8. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia 
wniosku przez rodziców( opiekunów prawnych )  oraz pouczenie o możliwości od-
wołania się  do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania  uzasadnie-
nia. 

9. Dyrektor Zespołu w terminie 7 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od     
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i wydaje rozstrzygnięcie, na które przysługuje 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 

 
 

. 
  

§ 114 
1. Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie umowy o świadczeniu 

usług jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu. 
 

Rozdział 4 
Skreślenie z listy 

 
§ 115 

1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w  
przypadku: 

1) nieuczęszczania bez usprawiedliwionej przyczyny do Przedszkola przez okres  
dłuższy niż 30 dni kalendarzowych,  

2) 3-krotnego nieuzasadnionego przekroczenia w ciągu miesiąca zadeklarowanych 
godzin dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu,  
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3) zalegania przez rodziców z opłatą za Przedszkole przez co najmniej  
dwa pełne okresy płatności, 

4) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub 
innych dzieci pomimo prowadzonych terapii lub odmowy współpracy ze strony 
rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie terapii dziecka, 

5) zatajenia lub przedstawienia w podaniu o przyjęcie dziecka do przedszkola in-
formacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 

2. Skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola dokonuje Dyrektor Zespo-
łu. 

  
Rozdział 5 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola. 
 

§ 116 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przyprowadzać dziecko do przedszkola w 

godzinach od 6.30 do 8.00. 
2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola dokonywane jest przez Ro-

dziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. 
3.  Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej, w obecności pracownika 

Przedszkola. 
4. Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce bądź woźnej 

oddziałowej, która zaprowadzi dziecko do grupy. Wyklucza się pozostawienie 
samych dzieci przed budynkiem lub w szatni. 

5. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi. 
6. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazują-

cym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających. 
7. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przedszkole informuje o tym 

fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce 
opiekuńczej. 

8.  Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców ( opie-
kunów) lub upoważnioną na piśmie pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku cał-
kowite bezpieczeństwo. 

9. 1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców ( opie-
kunów) lub upoważnioną na piśmie pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku cał-
kowite bezpieczeństwo. 

10. 2. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola , na-
uczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka. 

11.  W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można 
uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel 
oczekuje z dzieckiem w placówce przez jedna godzinę. Po upływie tego czasu 
powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z ro-
dzicami. 

12. 4. Życzenie rodziców dotyczące nie wydawania dziecka jednemu rodzicowi musi 
być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

13. 5. Rodzice zobowiązani są dokonywać aktualizację swoich i dziecka danych( nr. 
Telefonów, adresy zamieszkania, inne). 

 
Rozdział 6 

Zasady wnoszenia i zwalniania z opłat 
 

§ 117 



 47

1. Opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za godziny pobytu zgodnie z 
umową cywilno-prawną oraz opłaty za żywienie. 

2. Szczegółowe zasady ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przed-
szkolach określa uchwała Rady Miejskiej a zasady naliczania, pobierania i zwraca-
nia opłat umowa o świadczeniu usług. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo 
zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku roku szkolnego. 

3. Opłata za żywienie obejmuje wyłącznie koszt surowców zużytych do przygotowania 
posiłków i jest płatna w całości przez rodziców dziecka. 

4. Opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice regulują w przedszkolu dy-
żurnym. 

5. Rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać w formie pisemnej, 
w terminie do końca miesiąca w którym dziecko przestaje uczęszczać do przed-
szkola zgodnie z umową cywilno-prawną. 

6. W przypadku zwłoki we wnoszonych za Przedszkole opłatach naliczane są usta-
wowe odsetki.  

7. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata miesięczna opisana w § 5 
Umowy o świadczeniu usług zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nie-
obecności dziecka. Rozliczenie nastąpi poprzez obniżenie opłaty miesięcznej w ko-
lejnym miesiącu, Dla rozliczeń opłaty miesięcznej strony zgodnie przyjmują 21 dni 
roboczych jako uśrednioną liczbę dni w miesiącu. 

 
§ 118 

1. Rodzic zobowiązuje się do: 
    1) powiadomienia Przedszkola o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim 

dniu nieobecności dziecka, 
    2) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka 

w Przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni kalendarzowych. 
2. W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie trwania miesiąca, Rodzic 

dziecka wnosi opłatę miesięczną liczoną proporcjonalnie od dnia obowiązywania 
umowy z Przedszkolem. 

 
§ 119 

1. Zwalnia się z opłaty stałej za świadczenia przedszkola rodziców (prawnych opieku-
nów) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we 
wspólnym gospodarstwie domowym. 

2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, 
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

3. Koszty imprez, wycieczek i zajęć dodatkowych, które nie są finansowane przez 
gminę opłacają rodzice.  

 
§ 120 

1.Rodzice opłacają na początku każdego roku szkolnego, składkę ubezpieczeniową 
za dziecko.  

2. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant, wybiera Rada Rodziców w poro-
zumieniu z dyrektorem na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, w przypad-
ku odmowy ubezpieczenia dziecka przez przedszkole, rodzic (prawny opiekun) 
składa stosowne oświadczenie u dyrektora Zespołu. 

 
Rozdział 7 

Prawa i obowiązki dziecka 
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§ 121 
 Dziecko w przedszkolu  ma w szczególności prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opie-
kuńczego, 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 osobistej zgodnie 
z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ, 

3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w Przedszkolu, 
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
6) uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy 

specjalistycznej w granicach uprawnień i możliwości Przedszkola, 
 

§ 122 
1. Dziecko można nagrodzić za:  
1) postępy w rozwoju, 
2) dobre zachowanie, 
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:  
1) pochwała nauczyciela wobec całego oddziału, 
2) pochwała Dyrektora wobec wychowanków Przedszkola, 
3) list pochwalny nauczyciela lub Dyrektora do rodziców,  
4) dyplom uznania od Dyrektora,  
3. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.  
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności  

przedszkolnej. 
 

  
§ 123 

Dziecko w przedszkolu 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 obowiązu-

jących całą grupę. 

 

   
Dział V  

 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

 
  

Rozdział 1 
 

Zagadnienia podstawowe 
 

§ 124 
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administra-

cyjnych, technicznych i pracowników obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne 
przepisy.  
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§ 125 

 
Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania  
określają odrębne przepisy.  
  
  

Rozdział 2 
 

Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne. 
 

§ 126 
 
1. Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych i opiekuńczych ma obowiązek kie-

rowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności 
osobistej uczniów.  

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela  jest  bezstronne  i obiektywne ocenianie oraz 
sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.  

3. Nauczyciel przedszkola zobowiązany jest do prowadzenia diagnozy przedszkolnej. 
4. Nauczyciel przedszkola zobowiązany jest do pracy w powołanych zespołach pomo-

cy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 127 
 
1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą oraz jest od-

powiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów. 

 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez: 

a) realizację obowiązujących programów nauczania, 
b) stosowanie właściwych metod nauczania,  
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 
d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć, 
e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności  

pedagogicznej, 
3) dbałość o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny, 
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zaintereso-

wań, 
5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w opar-

ciu  o rozpoznane potrzeby uczniów.  
   

§ 128 
1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 
2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedago-

gicznej. 
  

§ 129 
Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności dy-
daktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności po-
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przez: 
1) pracę własną, 
2) udział w pracach zespołów nauczycielskich, 
3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 
  
  

§ 130 
 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Szkole w danym oddziale tworzą zespół przed-

miotowo – wychowawczy, a w Przedszkolu zespół nauczycieli przedszkola. 
2. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący. 
3. Zespół nauczycielski pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, 

zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.  
4. Cele i zadania zespołu nauczycielskiego obejmują w szczególności: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia i, w razie potrzeby,  modyfi-
kacji szkolnego zestawu programów nauczania, uzgadnianie sposobów realizacji 
tych programów oraz  korelowania treści nauczania,   

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz spo-
sobów badania wyników nauczania,  

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
 metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole lub proponowanych do reali-
zacji w Szkole innowacyjnych programów nauczania.  

   
  

Rozdział 3 
 

Zakres zadań wychowawcy 
 

§ 131 
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, z 

uwzględnieniem ich wieku i potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły, a w 
szczególności:  
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,  
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i in-
tegrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wycho-
wawcy, 

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów, 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi ich dzia-
łania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z 
racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowo-
dzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki, 
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5) utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu: 
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 
b) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły, 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwali-
fikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz za-
interesowań i szczególnych uzdolnień uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej pedagogicz-
nej.  

3.Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia wymaganej dokumentacji szkolnej. 
 

§132 
Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

 

1) udostępnianie książek i innych  źródeł  informacji dla uczniów i nauczycieli, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania, i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł,  

3) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wyrabianie i 
pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowanie  działań  rozwijających  wrażliwość kulturową i społeczną oraz 
propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej, 

 Nauczyciel bibliotekarz w szczególności.  

1) opracowuje roczny planu pracy, 
2) udziela uczniom i nauczycielom informacji bibliograficznych, bibliotecznych, 
źródłowych, 

3) udziela porad  w doborze literatury, 
4) realizuje program dydaktycznego  - wychowawczy szkoły, 
5) udziela informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych 
6) prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa, 
7) propaguje dziedzictwo kultury narodowej i regionalnej, 
8)  pomaga nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych, 
9)  uczestniczy w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie 

pracy szkoły, 
10) pomaga uczniom w doborze literatury fachowej, 
11) współorganizuje imprezy czytelnicze. 

 
§133 

1. Nauczyciel w przedszkolu: 
1) otacza indywidualną opieką każde dziecko, 
2) we współdziałaniu z wychowankami i rodzicami planuje i realizuje formy ży-

cia zespołowego, rozwijające i integrujące zespół, 
3) utrzymuje stały kontakt z rodzicami, w szczególności celem: 

a) ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, 
b) współdziała z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od ro-
dziców pomocy w swoich działaniach, 

c) udzielania informacji na temat rozwoju ich dzieci, 
d) podejmowania dyskusji na tematy wychowawcze, 
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e) włączania rodziców sprawy życia oddziału i Przedszkola. 
2.Nauczyciel opiekujący się oddziałem obowiązany jest do dokumentowania, w 

sposób ustalony przez Dyrektora, dokonywanych w pracy z dziećmi obserwacji 
pedagogicznych (diagnoza przedszkolna), mających na celu poznanie i zaspoko-
jenie potrzeb rozwojowych wychowanków. 

     
§ 134 

1. Realizując zadania wynikające z obowiązku współpracy z rodzicami wychowawca w 
szczególności organizuje spotkania z rodzicami, nie rzadziej  niż dwa razy w roku 
szkolnym, w terminach ustalonych przez Dyrektora lub na swój wniosek przedłożo-
ny Dyrektorowi.  

2. Informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo 
przyjęty w Szkole, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem spotkania. 

3. W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wycho-
wawcami. 

  
§ 135 

 
1. Dyrektor może utworzyć zespół wychowawczy dla wychowawców oddziałów równo-

ległych. 
2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący. 
3. Cele i zadania zespołu wychowawczego, ustalane są na podstawie szkolnego pro-

gramu wychowawczego. 
  

Rozdział 4 
 

Zakres zadań pedagoga szkolnego 
 

§ 136 
  
1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycz-
nych uczniów, 

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym te-
go uczniom, 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, 
4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, 
5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach po-

przedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i 
resocjalizacyjnym, 

6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w 
wychowywaniu własnych dzieci, 

7) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z 
uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. 

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący 
także zasady współdziałania Szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, za-
twierdzany przez Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pra-
cy.  

4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w od-
rębnych przepisach.  
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§ 137 

 
1. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z właściwą 

miejscowo poradnią psychologiczno -pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych 
przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia jako nie-
zbędne.  

2. Za zgodą Dyrektora pedagog szkolny może  współpracować w realizacji swoich za-
dań z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzie-
ciom i rodzicom. 

3. Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto w szczególności:  
1) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,  
2) korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Szkoły, 
3) współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, 

policją i innymi podmiotami, zwłaszcza jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uza-
sadnia takie współdziałanie. 

  
   

Rozdział 5 
 

Zakres zadań psychologa: 

 
§ 138 

Do zakresu działania psychologa należy w szczególności: 
1) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu określenia odpowiednich form  

pomocy psychologicznej oraz działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec 
ucznia,  
2) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej w pokonywaniu niepowodzeń 
szkolnych, rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, 

3) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszego kierunku 
kształcenia, 

4) przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego takim jak 
przemoc, stosowanie środków odurzających, prostytucja, uzależnienia, 

5) udzielanie pomocy wychowawcom, nauczycielom w ich pracy dydaktyczno - 
wychowawczej, 

6) wspieranie rodziców w podejmowaniu działań wychowawczych.  
 
  

Rozdział 6 
 

Zakres zadań innych pracowników Zespołu. 
§ 129 

Szczegółowy zakres zadań osób niebędących pracownikami określają odrębne prze-
pisy. 
 
   

Dział VI  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 140 
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Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom  
społeczności szkolnej.  
  

§ 141 
Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 

§ 142 
  
  
1. Nowelizacja Statutu wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2015 r.   
  
2. Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Zespołu szkolno-Przedszkolnego 

nr 5 (nowelizowany 05.03.2014 r. ) 
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Załącznik nr 1  do Statutu 

 
Opis  sztandaru i  godła  oraz zasady ceremoniału s zkolnego 

 
 

Ceremoniał szkolny. 

Ceremoniał szkolny dotyczy przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru 
szkolnego i samej celebracji sztandaru. Wykorzystywany jest w organizacji ślubowa-
nia, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralna część z przyjętą 
tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. 

 

Sztandar szkolny 

 

1. Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu - 
Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. 
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przecho-
wywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw, 
poszanowania. 

2.  Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły zamkniętej gablocie.  

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja 
uczniowska w szkole, dlatego dla tego w ich składzie powinni znajdować się 
uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. 

 

 Skład osobowy pocztu sztandarowego 

 

a) Chorąży – uczeń klasy VI 

b) Asysta – uczniowie klasy VI 

Kandydatury składu są przedstawione przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego na  
Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzane. 

Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego za-
kończenia roku szkolnego. Opiekun Samorządu Uczniowskiego na ten czas zostaje 
opiekunem ceremoniału szkolnego i dba o właściwa celebrację sztandaru i zgodny z 
ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły oraz poza jej murami. 

Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztanda-
rowego. takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 

Insygnia pocztu sztandarowego 

a) biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym kolo-
rem  białym do góry, 
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b) białe rękawiczki. 

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – granatowy garnitur, biała 
koszula. Uczennice – białe bluzki i granatowe spódnice. 

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

1. Uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości. 
2. Ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego. 
3. Ceremonii ślubowania klas pierwszych. 
4. Ceremonii przyrzeczenia klas kończących szkołę. 
5. Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. 
6. Uroczystości jubileuszowe. 

 

Udział sztandaru w uroczysto ściach poza terenem szkoły 

 

Sztandar może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez 
administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy 
świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. 
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Załącznik nr 2 do Statutu 
 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  21                     
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 5 WE WROCŁAWIU W  ROKU 

SZKOLNYM 2015/2016 
 

I. Pierwszy etap rekrutacji odbywa si ę elektronicznie.  
 
Rozpoczyna si ę 4 marca 2015 roku i trwa do 18 marca 2015 roku zgo dnie                               
z harmonogramem przedstawionym   w punkcie V. 
 

1. Elektroniczna rekrutacja do klas I  obejmuje dzieci, które w roku 2015 ukończą:  
• 7 lat (urodzone w II połowie  2008 r.), 
• 6 lat (urodzone w  2009 r.). 

     2.  Przy składaniu wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły: 
• rodzice/prawni opiekunowie dziecka  powinni wpisać lub następnie zweryfiko-

wać dane osobowe, 
• wybrać z listy Szkołę Podstawową nr 21, 
• zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia, 
• wydrukować wniosek. 

 
II.  Zasady przyj ęcia dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej n r 21 im. 
Mieszka I 
1. Dzieci, dla których Szkoła Podstawowa nr 21 jest szkołą obwodową ze względu na 
miejsce    zamieszkania, mają zapewnione miejsce edukacyjne i są przyjmowane na 
podstawie wniosku rodzica, bez uwzględniania kryteriów rekrutacyjnych. 

2. Wybranie na pierwszej  pozycji szkoły obwodowej i złożenie wniosku w  terminie 
określonym w harmonogramie rekrutacji, jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do 
klasy I. Wniosek jest jednocześnie oświadczeniem o woli nauki w tej szkole. Rekruta-
cja dla uczniów, którzy wybrali szkołę obwodową będzie w ten sposób  zakończona. 

3. Dzieci 6-letnie i 7-letnie zamieszkałe* w obwodzie szkoły w rekrutacji do klas I będą   
traktowane równorzędnie. 
4. W przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami może kwalifikować  dzieci   
zamieszkałe poza obwodem szkoły.  

5.   Kwalifikację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szko-
ły. 
6.Kwalifikowanie odbywa się  na podstawie uzyskanej  przez dziecko liczby punktów 
rekrutacyjnych. 

7. Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punk-
towych kryteriów zaznaczonych we wniosku.  

a. Spełnienie kryteriów należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.  
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b. Warunkiem przyjęcia dziecka, dla którego Szkoła Podstawowa nr 21 nie 
jest szkołą obwodową, ale które zostało zakwalifikowane w procesie re-
krutacyjnym, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadcze-
nia woli podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 21,  w  terminie okre-
ślonym w harmonogramie rekrutacji. 

c. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełni powyższego wy-
mogu, świadomie rezygnuje z miejsca w szkole. 

 

III.  Kryteria i ich warto ść punktowa 
 
L.p.  Kryteria  Wartość punktowa  

1 
Dziecko zamieszkujące* w obwodzie Szkoły Podstawo-
wej nr 21 

1000 

2 Dziecko zamieszkujące* we Wrocławiu 500 

3 
Dziecko, dla którego Szkoła Podstawowa nr 21 nie jest 
szkołą obwodową, ale uczęszczające w roku szkolnym 
2013/2014 do oddziału przedszkolnego w tej szkole. 

200 

4 
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej** 

50 

5 

Dziecko posiadające rodzeństwo 
w Szkole Podstawowej nr 21  

(nie dotyczy dzieci, których rodzeń-
stwo kończy w roku szkolnym 
2013/2014 edukację w szkole ).  

dwoje  
lub więcej rodzeń-
stwa 

22 

jedno rodzeństwo 21 

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

dwoje  
lub więcej rodzeń-
stwa 

11 

jedno rodzeństwo 10 

7 
Dziecko posiadające rodzeństwo 
poniżej 18 roku życia we wspólnym 
gospodarstwie domowym*** 

dwoje  
lub więcej rodzeń-
stwa 

3 

jedno rodzeństwo 2 

Kryteria do wyboru przez szkoł ę   

8 Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych 
pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie da-

1 
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nej szkoły **** 

Kryteria ró żnicuj ące w przypadku takiej samej liczby punktów: 

9 Miejsce wyboru SP 21 na liście preferencji 

10 Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły 

 
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje si ę definicj ę zamieszkania*. 
Jest to:  
- zameldowanie stałe  
- lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień 01.09.2014 r. 
- lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej 
 
IV. Wymagane dokumenty potwierdzaj ące kryteria:  
1. ** 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) 
2. *** oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie 
3. **** oświadczenie o spełnieniu danego kryterium 
4. ***** deklaracje  
V. Harmonogram   rekrutacji 
 
rekrutacja elektroniczna 

04.03 – 18.03.2015 r. 
 

Wygenerowanie elektronicznie wniosku i wybór szkoły 

04.03 – 18.03.2015 r.          
do godz. 15.00 

 

Złożenie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 21  
wydrukowanego wniosku, podpisanego przez rodzi-
ca/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi dokumen-
tami.  

04.03.-18.03.2015 r. 

do godz.15.00 

 

 

Złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia 
nauki  
w Szkole Podstawowej nr 21. (Oświadczenie składają 
rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, dla których SP 21 
nie jest szkołą obwodową.) 
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27.03.2015 r. 

od godz. 8.00 

 

Sprawdzenie wyników kwalifikacji w szkole lub na stro-
nie rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych                                          
i niezakwalifikowanych) 

 

27-30.03.2015 r. 

do godz. 15.00 

Możliwość złożenie przez rodziców rezygnacji  z miej-
sca w Szkole Podstawowej nr 21.  

03.04.2015 r. 

od godz. 10.00 

Sprawdzenie wyników rekrutacji elektronicznej w szkole  

lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci przyjętych                                
i nieprzyjętych) 

Niezwłocznie 

 

Rodzic/opiekun prawny powinien powiadomić obwodo-
wą szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkol-
nego przez dziecko      w innej szkole. 

rekrutacja bez narz ędzi elektronicznych na wolne miejsca 

 

Od dnia 03.04.2014 r. rekrutacja bez narzędzi elektronicznych) odbywa się  w przy-
padku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i dotyczy tylko dzieci, które nie 
brały udziału                   w rekrutacji elektronicznej.  

31.08.2015r. 
Szkoła udostępnia listę dzieci przyjętych w podziale na 
klasy. 

 
VI. Procedura odwoławcza 
 
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych                       
i nieprzyjętych, rodzic dziecka /opiekun prawny   może wystąpić do komisji rekrutacyj-
nej                     z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka  
do szkoły. 
2. Uzasadnienie to  sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
dziecka  wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmo-
wy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz licz-
bę punktów, którą dziecko  uzyskało  w postępowaniu rekrutacyjnym. 
3. Rodzic dziecka/opiekun prawny lub  może wnieść do dyrektora  szkoły odwołanie 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasad-
nienia. 
4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpa-
truje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania.  
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5. Na rozstrzygnięcie dyrektora  szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego. 
 
 
Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 
poz. 2572                     z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 
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Załącznik nr 3  

ZASADY REKTURACJI DO PRZEDSZKOLA NR 7  
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21  

W ZSP NR 5 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2015/16 
I. Pierwszy etap rekrutacji odbywa si ę elektronicznie.  

1. Obejmuje dzieci: 
• dzieci 3 letnie (ur. w 2012 r.) i 4 letnie (ur.2011  r.) do Przedszkola nr 7  
• dzieci 5 letnie (ur. w 2010 r.) do oddziałów przeds zkolnych w Szkole Pod-

stawowej nr 21  
2. Rozpoczyna się 16 kwietnia  2014  roku i trwa do 29 kwietnia 2014  roku zgod-

nie                    z harmonogramem przedstawionym   w punkcie IV. 
 

II. Zasady kwalifikacji dzieci do Przedszkola nr 7 lub oddziału przedszkolnego                    
w Szkole Podstawowej nr 21  

1. Kwalifikowanie do Placówki  odbywa się  na podstawie uzyskanej  przez dziec-
ko liczby punktów rekrutacyjnych, które nalicza się gdy: 

a. zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia, 
b. dostarczono do Placówki ( do P 7 lub w SP 21 ) wydrukowany i podpisa-

ny przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi do-
kumentami, 

c. sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w P 7 lub SP 21. 
2. Kwalifikację przeprowadzają  Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektora 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu- osobno dla Przedszkola 
nr 7  i Szkoły Podstawowej nr 21. 

3. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego 
przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji,  
nie mo że brać udziału w rekrutacji  

4.  Uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych   jest sumą wartości punktowych kryte-
riów zaznaczonych we wniosku.  
5. W przypadku uzyskania przez kliku kandydatów równorzędnej sumy punktów re-
krutacyjnych do P 7  lub oddziału przedszkolnego w SP 21, komisja rekrutacyjna 
wskaże kandydata, którego miejsce zamieszkania jest bliżej  Placówki  
6.    Spełnienie kryteriów należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.  
7. Warunkiem przyjęcia dziecka,  które zostało zakwalifikowane w procesie rekruta-
cyjnym, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli korzy-
stania z usług Przedszkola nr 7 lub  Szkoły Podstawowej nr 21 ,  w  terminie okre-
ślonym w harmonogramie rekrutacji. 
8.  W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełni powyższego wymogu, 
świadomie rezygnuje z miejsca w P 7 lub oddziale przedszkolnym w  SP 21. 

 
UWAGA: W przypadku braku wymaganych dokumentów potw ierdzaj ący speł-
nianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpa truj ąca wnioski nie 
uwzgl ędnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 
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III. Kryteria rekrutacyjne 

Kryteria ustawowe 
Wartość  
punkto-
wa 

Dziecko zamieszkuj ące na terenie gminy 

Wielodzietność rodziny kandydata2 200 

Niepełnosprawność kandydata4 200 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata4 200 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata4 200 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata4 200 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3 200 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą5 200 

Kryteria dodatkowe  

Dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z w ychowania 
przedszkolnego                                                                                                    
(zgodnie z zapisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.201r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw) 

100 

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracuj ą lub stu-
diują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolni-
czą działalność gospodarczą.                                                                                                 

50 

Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie 
dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą. 

40 

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub jeden ro-
dzic/prawny opiekun złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za 
rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skar-

30 
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bowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy 
osób rozliczających  

się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu). 

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci 
lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług 
danego przedszkola lub szkoły podstawowej. 

10 

Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony 
najdogodniej dla rodziców/rodzica - opiekuna prawnego.                                                                                                           
Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę najdogod-
niej położoną. 

5 

 

UWAGA: W przypadku kiedy miejsce zamieszkania i mie jsce pracy wskazuje t ą 
samą placówk ę punkty kryterium 4 i 5 nie sumuj ą się.  

Na potrzeby rekrutacji do Przedszkola nr 7 i oddzia łów przedszkolnych                                
w Szkole Podstawowej nr 21  przyjmuje si ę definicje: 

1. Zamieszkanie 1: 
a) zameldowanie stałe  
b) zameldowanie czasowe na dzień 01.09.2015 r. 
c) zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej 
 
2. Wielodzietno ść rodziny kandydata 2 – oznacza to rodzinę wychowującą tro-
je   i więcej dzieci 
 
3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie 3 – oznacza to wychowanie 
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separa-
cji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że 
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 
 

Dokumenty potwierdzaj ące spełnianie przez kandydata kryteriów: 
 

• oświadczenie  (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przy-
padku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, 
złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT 

 
• prawomocny wyrok s ądu  rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu  oraz oświadczenie  o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewycho-
wywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c usta-
wy  
o systemie oświaty) w przypadku kryterium samotność rodzica3 
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• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepeł-
nosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospraw-
ności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy                       
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnie-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm)  

            (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty) 

• dokument  poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie  
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 
866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)  

 
UWAGA: O świadczenia potwierdzaj ące spełnianie kryteriów składa si ę pod ry-
gorem odpowiedzialno ści karnej za składanie fałszywych zezna ń. Składaj ący 
oświadczenie jest obowi ązany do zawarcia w nim klauzuli nast ępującej tre ści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świad-
czenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy) 
 
IV. Harmonogram 

 
Rekrutacja elektroniczna 

Terminy Zadania dla rodziców 

11–18.03.2015 r. 

w godz. 8.00–16.00 Przedszkola  

w godz. 8.00–15.00 Szkoły Pod-
stawowe 

Potwierdzenie przez rodziców woli kon-
tynuacji ,     w roku szkolnym 2015/2016, 
edukacji przedszkolnej    w Przedszkolu 
nr 7 (dotyczy dzieci aktualnie uczęszcza-
jących)  lub Szkole Podstawowej nr 21                          
( dotyczy dzieci z odroczonym obowiąz-
kiem szkolnym) 

24.03-02.04.2015 r. 

(29.04.2014 r. do godz.14.00) 

Wygenerować elektronicznie wniosek, 
wybrać maksymalnie 3 przedszko-
la/oddziały przedszkolne w szkole pod-
stawowej, wydrukować wniosek 

 

24.03-02.04.2015 r. 

w godz. 8.00-16.00 Przedszkola  

w godz. 8.00-15.00 Szkoły Pod-
stawowe 

Złożyć w Przedszkolu nr 7 lub Szkole 
Podstawowej nr 21  (Placówce  I-go wy-
boru) wydrukowany wniosek 
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23.04.2015 r. 

od godziny 8.00 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji                                
w Przedszkolu nr 7 lub Szkole Podsta-
wowej nr 21(Placówce I-go wyboru)  lub 
na stronie rekrutacji  
(Lista dzieci zakwalifikowanych                                       
i niezakwalifikowanych) 

29.04.2015 r. 

od godziny 8.00 

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji 
elektronicznej w Placówce, do której 
dziecko zostało przyjęte (lista dzieci 
przyjętych oraz liczby wolnych miejsc do 
II etapu rekrutacji) 
 

W rekrutacji uzupełniaj ącej, która odb ędzie si ę bez wykorzystania narz ędzi 
elektronicznych, na podstawie kryteriów z rekrutacj i elektronicznej mogą brać 
udział dzieci, które: 

- nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole pod-
stawowej  
w rekrutacji elektronicznej; 

- nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej; 

 

 

Terminy Zadania dla rodziców 

29.04-05.05.2015 r. 

 w godz. 8.00–16.00 Przedszkole nr 7  

w godz. 8.00-15.00 Szkoła Podsta-
wowa nr 21  

Złożyć wniosek do Przedszkola nr 7 lub 
Szkoły Podstawowej nr 21,jeżeli  po re-
krutacji elektronicznej dysponują wolnymi 
miejscami 
 

 

11.05.2015 r. 

od godziny 8.00 

Sprawdzić w Przedszkolu nr 7 lub Szkole 
Podstawowej nr 21  wyniki kwalifikacji (li-
sta dzieci zakwalifikowanych i wolnych 
miejsc) 

15.05.2015 r. 

od godziny 8.00 

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji                       
w placówce,  

do której dziecko zostało przyjęte lista 
dzieci przyjętych i wolnych miejsc) 
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Od 15.05.2015 r. rekrutacja uzupełniająca odbywa się do placówek, które dysponu-
ją wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych na podstawie kryteriów z rekru-
tacji uzupełniającej 

31.08.2015 r. 
Lista dzieci przyjętych do Przedszkola nr 
7 lub Szkoły Podstawowej nr 21 w po-
dziale na grupy 

 

V. Procedura odwoławcza 

 
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych                      
i nieprzyjętych, rodzic dziecka /opiekun prawny   może wystąpić do komisji rekrutacyj-
nej                z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka  do 
szkoły. 
2. Uzasadnienie to  sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
dziecka  wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmo-
wy przyjęcia,      w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz 
liczbę punktów, którą dziecko  uzyskało  w postępowaniu rekrutacyjnym. 
3. Rodzic dziecka/opiekun prawny   lub  może wnieść do dyrektora  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyj-
nej,        w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpa-
truje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania.  
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora  szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego. 

 
 
UWAGA: Podstawa prawna 
 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,   
poz. 2572 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).  
 
 

 


