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PODSTAWY PRAWNE 

 
 

� Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r.,  

  Nr 67,poz. 329 z późniejszymi zmianami). 

 

� Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r., Nr56, poz.357 z 

późniejszymi zmianami). 

 

� Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie oceniania, 

   klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

        przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

        publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83; poz. 562  z późniejszymi 

       zmianami). 

 

� Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 

z 2001r., Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami). 

 
� Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2002r., Nr 15, poz.142). 

 

�   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

      (Dz. U. Nr 157, poz. 1100)  
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Rozdział I 

 
NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY 

 

 
§ 1 

 
1. Szkoła nosi nazwę : 

Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85  

we Wrocławiu. 

 

2. Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 zwana dalej „ szkołą” powołana została 

Uchwałą nr 2006/60 Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia z dnia  

29 sierpnia 1960 r. 

 

3. Szkoła otrzymała status szkoły sportowej nadany przez MOiW Departament Wychowania i 

Kultury Fizycznej pismem Nr DWiKF- 7 I 073-25/81 z dnia  

20 maja 1981 r. na wniosek KO i W we Wrocławiu o specjalności szermierka. 

 

4. W związku z otrzymaniem statusu szkoły sportowej o specjalności szermierka,  

w pełnej nazwie szkoły stosuje się „ Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa   

nr 85” 

 

5.  Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu . 

 

6. Ustalona nazwa używana jest  przez szkołę w pieczątkach i stemplach. 

 

7. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej nazwy szkoły :  

Szkoła Podst. nr 85, SP 85, Szk. Podst. nr 85 

 

8. Siedziba Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej mieści się  

przy ul. Traugutta 37 we Wrocławiu. 
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Rozdział II 

 
INFORMACJE O SZKOLE  

 
 

§ 2 

 
 

1.  Szkoła działa na podstawie Ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Ustawy z 

dnia  26 stycznia 1982 roku, Karty Nauczyciela, z późniejszymi zmianami, przepisów 

wykonawczych do ustaw oraz niniejszego statutu. 

 

2.  Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wrocław. 

 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i 

Wychowania we Wrocławiu. 

 

4.  Szkoła jest publiczną szkoła w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

 września 1991 roku, ze zmianami, oraz  Ustawy „ Przepisy wprowadzające reformę   ustroju 

szkolnego z dnia 8 stycznia 1999 roku ( Dz. U. Nr 12 z 1999 r.) 

 

5. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat: w klasach od I do VI. 

 

6. W szkole tworzy się klasy zerowe („zerówki”) realizujące roczny program wychowania 

przedszkolnego. 

 

7. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy, oraz 

stołówki szkolnej. 

 

8.  W szkole tworzy się klasy sportowe, w których prowadzone są  szkolenia sportowe w 

dyscyplinie – szermierka w kolejnych trzech klasach począwszy od klasy IV do VI. 

 

9.   W szkole ma siedzibę Szermierczy Klub Sportowy „Wrocławianie” 
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10.  Klub Sportowy „ Wrocławianie” realizuje cele statutowe  we współpracy  

z Szermierczą Sportową Szkołą  Podstawową  nr 85 na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 3 

 

1. Szkoła  jest jednostką budżetową. 

2. Dyrektor szkoły organizuje obsługę finansowo- księgową. 

3. Szkoła prowadzi całość spraw finansowych na podstawie odrębnych przepisów 

4. Środki budżetowe przeznaczone na bieżącą działalność przechowywane są na 

podstawowym koncie bankowym. 

5. Szkoła w ramach udzielonego przez Prezydenta pełnomocnictwa, może prowadzić 

działalność w celu pozyskania środków finansowych. 

6. Wypracowane środki finansowe tworzą dochód własny jednostki, który gromadzony 

jest na odrębnym koncie szkoły. 

7. Środki finansowe z dochodu własnego mogą być wydatkowane na : 

1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem 

przez jednostkę budżetową dochodów; 

2) cele wskazane przez darczyńcę; 

3) remonty. 

8. Szkoła prowadzi całość spraw związanych z: 

1) obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

       2)  Prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej 
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Rozdział III 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4 

 

Misja szkoły: 
 
Celem szkoły jest stworzenie każdemu uczniowi optymalnych  warunków do : 

wszechstronnego, zdrowego i bezpiecznego rozwoju oraz wychowanie go na człowieka 

odpowiedzialnego za wyniki swojej edukacji, tolerancyjnego, kulturalnego, respektującego 

zasady etyczne i moralne, szanującego tradycje rodzinne, szkolne, środowiskowe, 

państwowe i europejskie, a także przygotowanie ucznia do życia  

w demokratycznym społeczeństwie. 

  

 
Wizja szkoły: 
 
1.Uczeń szkoły jest gotowy kreować rzeczywistość, podejmować nowe zadania,  

potrafi  pokonywać trudności i aktywnie współpracować przy rozwiązywaniu problemów w 

środowisku szkolnym, lokalnym, a także w regionie i Europie.   

  

 2.Szkoła realizuje zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, 

uwzględniając program wychowawczy i program profilaktyczny dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów i środowiska, a w szczególności: 

 

1) dba o harmonijny rozwój osobowości ucznia dokonujący się w procesie kształcenia 

umysłowego, moralno- społecznego i kulturalnego; 

 

2) szkoła umożliwia każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu przez rozwój intelektualny  i 

fizyczny z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości;  

 

3) zapewnia  optymalne przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki; 
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4) rozwija u dzieci i młodzieży poczucie miłości ojczyzny, poznanie polskiego dziedzictwa 

kulturowego , przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata; 

 

5) umożliwia uczniom wszechstronne poznanie miasta i regionu; 

 

6) kształtuje postawy patriotyczne i społeczne, w nauczaniu i wychowaniu opierając się 

na wartościach chrześcijańskich, przy jednoczesnym poznawaniu uniwersalnych 

wartości etyczno- moralnych; 

 

7) przygotowuje każdego ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych                        i 

obywatelskich w oparciu o zasady solidarności społecznej, demokracji, tolerancji i 

sprawiedliwości; 

 

8) podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez 

prowadzenie zajęć w języku ojczystym z uwzględnieniem nauki religii   

           w tygodniowym planie zajęć po wyrażeniu zgody przez rodziców / 

           opiekunów  prawnych uczniów; 

 

9) kształtuje zachowania prozdrowotne, ukierunkowane na wszechstronny rozwój 

ucznia oraz promocję twórczości artystycznej i intelektualnej;  

 

10)  kształtuje nawyki spędzania wolnego czasu i rozwija zainteresowania wśród uczniów.  

 

11)  wspiera wychowawczą funkcję rodziny; 

 

12)  udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz ich rodzicom; 

 

13)  kształtuje postawę odpowiedzialności za siebie i swoje najbliższe otoczenie oraz za 

zdrowie własne i innych; 

 

14)  tworzy wszystkim pracownikom szkoły i uczniom optymalne warunki pracy  

i nauki. 
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§ 5 

 
 
1. Szkoła realizuje program dydaktyczno- wychowawczy z uwzględnieniem podstaw 

koncepcyjnych zawartych w:  

 

1) Wieloletnim  planie  rozwoju szkoły; 

2) Rocznym planie  pracy szkoły; 

3) Szkolnym  programie wychowawczym  i profilaktycznym. 

 

2. Szkoła zapewnia: 

1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; 

3) realizację podstawy programowej ustalonej dla sześcioletniej szkoły 

podstawowej ( I i II etap edukacyjny); 

4) promocję i ochronę zdrowia; 

5) bezpieczne i higieniczne warunki w czasie zajęć organizowanych 

          przez  placówkę. 
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Rozdział IV 

 
ORGANY I ICH KOMPETENCJE 

 

 

 

§ 6 
1. Organami szkoły są: 

   1) Dyrektor szkoły;  

    2)Rada Pedagogiczna; 

    3) Samorząd Uczniowski; 

    4) Rada Rodziców; 

    5)  inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 7 
 
 

1. Tryb wyboru Dyrektora określają odrębne przepisy, w tym  Ustawa z dnia  

7 września 1991 r .o systemie oświaty. 

 

2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

3. Dyrektor Szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

 

4.Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli   

i pracowników niebędących nauczycielami. 

 

 

§ 8 

 

1. Do zadań Dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły; 
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2) dysponowanie środkami finansowymi szkoły określonymi w planie finansowym 

zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponoszenie odpowiedzialności  za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

3) zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie 

przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku  

      i dbałości o czystość i estetykę szkoły; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez organizację działań prozdrowotnych  

i organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych 

w ramach ich kompetencji stanowiących; 

6) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i 

innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz 

organizacji związkowych; 

 

7) występowanie z urzędu  w obronie nauczyciela  szkoły, którego uprawnienia podczas 

lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych zostały naruszone, zgodnie z 

przepisami ustawy kodeksu karnego o ochronie nauczycieli jako funkcjonariuszy 

publicznych; 

8) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami; 

9) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie  

          z ustalonym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa; 

10)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli;   

11)  ustalanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli; 

12)  realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli i innych pracowników 

podlegających ocenie, oraz opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w 

zawodzie,  określanych w odrębnych przepisach. 

 

2. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą szkoły: 

1) organizowanie całości pracy pedagogicznej;  
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2) opracowanie arkusza organizacji szkoły zgodnie z ramowym nauczania; 

3) odpowiedzialność za prawidłową organizację i przebieg sprawdzianu dla klas szóstych 

przeprowadzanego w szkole; 

4) ustalanie w oparciu o szkolny plan nauczania tygodniowego rozkładu zajęć dla 

każdego oddziału; 

5) podejmowanie decyzji w sprawie naboru uczniów do szkoły, przenoszenia ich do 

innych klas i  oddziałów; 

6) powołanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa; 
 
7) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do uchwalenia wyników klasyfikacji  

           i promocji uczniów;  

8) podanie do publicznej wiadomości do dnia 31 marca  szkolnego zestawu programów  

nauczania oraz szkolnego zestawu  podręczników   

(po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną  i zaopiniowaniu przez Radę     Rodziców) 

obowiązujących od początku następnego roku szkolnego;    

 

9) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót  używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły przed zakończeniem każdego roku szkolnego; 

 

3.Do kompetencji Dyrektora szkoły, jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w  

szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, należy  

w szczególności: 

 

1) decydowanie o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) decydowanie o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły; 

3) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  

      w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli  

      i pozostałych pracowników szkoły; 

4) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli          

i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku 

temu odpowiednich warunków; 
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5) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami; 

6) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie  

z ustalonym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa; 

7) ustalanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli; 

8)  realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli i innych pracowników 

podlegających ocenie, oraz opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w 

zawodzie,  określanych w odrębnych przepisach, 

  

4.  Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

Zadania związane z pełnieniem funkcji określają postanowienia Regulaminu Rady 

Pedagogicznej. 

 

5. W  wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

Samorządem Uczniowskim  w szczególności zaś : 

 

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności szkoły; 

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planu pracy szkoły; 

3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 

 

6. Dyrektor szkoły prowadzi kontrolę spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego  przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,  oraz 

sprawuje kontrolę  jego realizacji w szczególności  dotyczącą zgłoszenia dziecka przez 

rodziców. 

 

7.  Dyrektor szkoły podejmuję decyzję w sprawie: 

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej; 

2) odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej; 
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3) spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą  na wniosek rodziców. 

 

8.  Dyrektor szkoły wyraża zgodę na podjęcie działalności ( po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej) przez stowarzyszenia, organizację i wolontariat, których celem statutowym 

jest prowadzenie rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły. 

 

9. Dyrektor wykonuje swoje zadania współpracując z organami szkoły, oraz organem 

prowadzącym i pełniącym nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

 

§ 9 

 

1.W szkole działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogiczne mogą brać udział z głosem 

doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

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

statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.  

 

4.Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, 

zgodnie z regulaminem Rady. 

 

5. Rada Pedagogiczna jest organem stanowiącym i opiniodawczym.  

Działa plenarnie. 

 

6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym półroczu w związku z uchwaleniem wyników klasyfikowania i 
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promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, oraz w miarę bieżących 

potrzeb.  

 

7 .Zebrania  Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy : 

1) organu prowadzącego;  

2) organu sprawującego nadzór  pedagogiczny; 

3) przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

4) 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

8.  Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej1/2 członków rady . Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek przynajmniej 

jednego członka Rady. 

 

9.Rada Pedagogiczna jest organem stanowiącym i opiniodawczym. 

 

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów i programów pracy szkoły; 

2) zatwierdzanie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców zestawu programów wychowania 

przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu 

podręczników.  

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

5) opracowanie programu wychowawczego szkoły i uchwalenie go  

w porozumieniu  Radą Rodziców; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

7) ustalenie organizowania doskonalenia nauczycieli; 

8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów  

z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły, po uzyskaniu zgody kuratora oświaty; 

9) ustalenie po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców 

szczegółowych kryteriów  ocen zachowania ucznia  trybu i zasad ich ustalania oraz 

trybu odwoławczego  w tym zakresie; 

10)  uchwalenie i nowelizacja regulaminu swej działalności; 
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11)  wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne, 

12)  uchwalanie warunkowej promocji ucznia, 

13)  ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I- VI; 

14)  wyłanianie ze swego grona w głosowaniu tajnym  członków komisji konkursowej na 

stanowisko Dyrektora szkoły. 

 

11. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 

trzy lata szkolne.  

 

12. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady 

Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, 

szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, wyłącznie z 

początkiem roku szkolnego. 

  

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz  drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę z zachowania.  

 

14. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

     1) roczną organizację pracy szkoły – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych  

       i  pozalekcyjnych; 

     2) projekt planu finansowego szkoły; 

     3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień;  

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć  dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

15. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian  

i przedstawia go do uchwalenia Radzie Szkoły (jeśli została utworzona). 

W przypadku braku Rady Szkoły statut uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców. 
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16. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru 

pedagogicznego  i informacji o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

 

17. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego  

o odwołanie nauczyciela  ze stanowiska Dyrektora szkoły  lub innego stanowiska 

kierowniczego. 

 

18. Rada Pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do prac w  organizacjach 

wspierających statutową działalność szkoły. 

 

      19. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor zawiadamia niezwłocznie 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 
20. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 
 
21. Zebrania Rady Pedagogicznej  są protokołowane z wykorzystaniem technologii 

komputerowej. 

 

22. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców.   

 

23.Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych  

w ustawie Kodeks Karny. W obronie nauczyciela występuje z urzędu Dyrektor szkoły. 

 

 

 

§ 12 
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1.W szkole działa Samorząd Uczniowski  tworzony przez wszystkich uczniów. 
 
2.Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów. 

 
3.Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: 
 

1) reprezentują potrzeby i opinie społeczności uczniowskiej wobec pozostałych organów 

szkoły, we wszystkich sprawach szkoły; 

2) pełnią rolę rzecznika praw i interesów ucznia; 

 

 

 4.W ramach swoich kompetencji Samorząd Uczniowski ma prawo: 

1) opiniować pracę nauczyciela przy jego ocenie; 

2) zgłaszać opinie do planu wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb  

     i zainteresowań uczniów; 

3) przedstawić wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły Dyrektorowi, Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

4) prowadzić działalność informacyjną dla wszystkich uczniów poprzez,  

np.: gazetkę szkolną, radiowęzeł, apele, tablice ogłoszeń; 

5) zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole; 

6) udzielać poręczenia za uczniów w celu wstrzymania wyznaczonej im kary 

przewidzianej w zapisach statutowych; 

7) wyrażać opinię ustnie lub pisemnie o danym uczniu na prośbę nauczyciela, pedagoga 

szkolnego, Dyrektora szkoły; 

8) wnioskować do Dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na 

opiekuna Samorządu  Uczniowskiego lub jego zmianę; 

9) aktywnie uczestniczyć w pracach zespołów tworzonych doraźnie w celu 

rozwiązywania konfliktów między uczniami lub w przypadku naruszania zasad 

zawartych w statucie szkoły; 

10)  organizować działalność kulturalną, sportową i rozrywkową zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  
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z Dyrektorem szkoły. 

 
 
5. Szczegółowe zasady wybierania i działania samorządu określa się w „Regulaminie 

Samorządu Uczniowskiego”. 

 
6.Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.  

 

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić,  uchylić uchwałę albo inne postanowienia 

Samorządu Uczniowskiego, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi 

szkoły. 

 

8. W szkole wybierany  jest  Rzecznik Praw Ucznia.  Szczegółowe zasady  jego wybierania i 

działania określa Regulamin Rzecznika Praw Ucznia. 

  

 

 

§ 13 

 
 

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

 

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

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

 

3. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

 

4. Wybory przeprowadza się  na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  

w szczególności:  

       1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
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    2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych szkoły, oraz                           

przedstawicieli do Rady Rodziców; 

    3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora lub innych organów szkoły, organu 

prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

7.  Do kompetencji Rady Rodziców, należy:  

  1) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie                        

działalności w celu pozyskania środków finansowych z innych źródeł z     przeznaczeniem  na 

potrzeby szkoły; 

   2) środki, o których mowa w ust.7.pkt.1 są przechowywane na wydzielonym    rachunku 

bankowym; 

     3) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów, realizowanego przez nauczycieli, z zastrzeżeniem pkt. 8; 

4) uchwalanie  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; z zastrzeżeniem pkt. 8; 

      5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

      6) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły; 

      7) opiniowanie do15 marca szkolnych zestawów programów nauczania  

i szkolnych zestawów podręczników obowiązujący trzy lata szkolne przed uchwaleniem w/w 

przez Radę Pedagogiczną. 

 

8.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub 

programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu  
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   z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły 

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców  

   w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

 

9. Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców/opiekunów i kadry pedagogicznej  

   w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie wychowania i 

opieki. 

 

10. Rada Rodziców może wspierać szkołę w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy, 

również w zakresie doskonalenia organizacji i poprawy warunków pracy szkoły. 

 

11. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i 

wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły. Podjęcie działalności przez w/w wymaga uzyskania zgody Dyrektora 

szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

 

12. Na teranie szkoły obowiązkowe jest noszenia przez uczniów jednolitego stroju.   Wzór 

jednolitego stroju określa Dyrektor szkoły z Radą Rodziców. 

 

13. Rada Rodziców w ramach swojej działalności może wpływać na podnoszenie kultury 

pedagogicznej w środowisku lokalnym (pedagogizacja, warsztaty). 

 

 

§ 14 

 

 
1. W szkole  tworzy się stanowisko Wicedyrektora szkoły.  

2.  Wicedyrektora  powołuje i odwołuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

3. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor powołując  to 

stanowisko. 
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4. Do kompetencji Wicedyrektora należy w szczególności: 

1) przejęcie na siebie zadań Dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności  

w placówce z wyłączeniem spraw kadrowych, finansowych i zastrzeżonych przepisami 

prawa tylko wyłącznie Dyrektorowi. 

2)przygotowanie projektów  : 

planu pracy szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego  szkoły, działań 

opiekuńczych, mierzenia jakości pracy, tygodniowego rozkładu zajęć, kalendarza imprez 

szkolnych, szkolnego zestawu programów nauczania, przygotowania informacji o stanie 

pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; 

3) organizowanie i koordynowanie bieżącego toku działalności pedagogicznej 

nauczycieli; 

4) prowadzenie działalności  związanej z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli; 

5) nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w 

obwodzie szkoły; 

6) utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów,  

7) współpraca ze szkolną służbą zdrowia, rejonową Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną oraz z innymi organizacjami wspomagającymi pracę szkoły. 

 

5. Wicedyrektor:  

1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia Dyrektora szkoły, 

nauczycieli wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego  

i bibliotekarza; 

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników podczas pełnienia swego 

bieżącego nadzoru nad szkołą; 

3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole; 

4) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio 

nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej wszystkich 

nauczycieli; 

5) ma prawo wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla 

nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym; 
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6) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor  szkoły” oraz 

podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 
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 Rozdział V 

 
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 15 

 
 

1.Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. W sprawie organizacji roku szkolnego, 

terminu zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych  

w danym roku szkolnym, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich honorowane są 

przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego zgodnie  

z rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej. 

 

 2. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, 

a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.  

3. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.  

 

4. W szkole:  

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 

grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek, 

 

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy 

rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych 

województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku 

poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe, 

  

3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta  

i kończy w najbliższy wtorek po świętach, 
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4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. 

 

 5.Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym      jest 

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnych 

programów nauczania, szkolnego planu nauczania i wytycznych organizacyjnych organu 

prowadzącego szkołę. 

 
6 Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku. 

 

7.Arkusz organizacji i pracy szkoły zatwierdza organ prowadzący  szkołę do dnia  

30 maja danego roku, po uprzednim zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór  

pedagogiczny i związki zawodowe. 

 

8. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji ustala liczbę 

pracowników szkoły, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych  

i fakultatywnych, w tym wynikających z potrzeby innowacji, zainteresowań uczniów 

finansowanych przez organ prowadzący szkołę z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy. 

 

 
 
 

§ 16 

 
 

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

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych i dodatkowych określonych szkolnym planem nauczania zgodnym  z 

ramowym planem nauczania danego oddziału, dopuszczonym do użytku szkolnego, 

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. 
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2. Dzieci z klas zerowych  realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

 

3. Nauka przebiega w dwóch etapach edukacyjnych: 

1)I etap edukacyjny kl. I-III, 

2) II etap edukacyjny kl. IV-VI. 

 

4.Szkoła prowadzi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich 

-   zgodnie z ramowym planem nauczania i arkuszem organizacyjnym szkoły. 

 

5.Liczbę uczniów w oddziałach klasowych ustala corocznie Dyrektor szkoły. 

 

6.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki i języków obcych  

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

 

7. Zajęcia  wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzi się w grupach liczących od 

12 do 26 uczniów.  

 

8. Na zajęciach wychowania fizycznego dopuszcza się tworzenie grup 

międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.  

 

9. W celu efektywnego wykorzystania czasu zajęć wychowania fizycznego, dopuszcza się  

łączenia zajęć w dwugodzinny blok lekcyjny. Decyzję podejmuje Dyrektor szkoły w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną na pisemny wniosek danego nauczyciela. 

 
10. Decyzję o zwolnieniu   z zajęć wychowania fizycznego i basenu podejmuje Dyrektor 

szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodziców oraz orzeczenia lekarskiego. 

 

11. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przebywa na lekcji, gdy wychowanie 

fizyczne jest kolejną godziną w ciągu zajęć lekcyjnych. 

 

12. Uczeń zwolniony wychowania fizycznego może na pisemny wniosek rodziców nie 

przychodzi na lekcje wychowania fizycznego, gdy są to pierwsze lub ostatnie godziny zajęć. 
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13.  Wniosek rodziców dotyczący zwolnienia z pierwszej lub ostatniej godziny wychowania 

fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu.  

W innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali. 

 

14. Dyrektor szkoły konsultuje z nauczycielem przydział wychowawstwa.  

 

15.W miarę możliwości Dyrektor szkoły winien zapewnić ciągłość nauczania danego 

przedmiotu przez tego samego nauczyciela zarówno w klasach młodszych  

i starszych. 

 

16. Szkoła prowadzi pion klas sportowych o profilu szermierka. 

 

17. Klasy sportowe powoływane są na poziomie  klas IV- VI.  

 

18. W miarę możliwości organizacyjnych  szkoły  dla uczniów klas I- III mogą być 

organizowane zajęcia ogólnorozwojowe w celu przygotowania do klas sportowych. 

 

19. Powołanie ucznia do klas sportowych odbywa się na wniosek rodziców, po 

przeprowadzeniu testu predyspozycji do uprawiania szermierki.  

 

20. Uczeń – kandydat do klasy sportowej musi posiadać aktualne badania lekarskie, oraz 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania  szermierki. 

 

21. Zasady organizacji klas sportowych regulują przepisy MENiS z 30 lipca 2002  

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych  oraz szkół 

mistrzostwa sportowego, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w 

sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań 

lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci  

i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski 

 oraz  Regulamin  klas sportowych w SP-85. 
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§ 17 
 

 

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły. 

 

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze  

w systemie klasowo lekcyjnym prowadzone pięć dni  w tygodniu. 

 

3. Ze względu na potrzeby środowiska dopuszcza się możliwość organizowania zajęć  w 

rocznym systemie zmianowości. Zajęcia prowadzone są wówczas na dwie zmiany. 

 
4. Nauczanie w I etapie edukacyjnym, odbywa się w formie zajęć zintegrowanych, 

według ramowego planu nauczania. 

 

5. W II etapie edukacyjnym zajęcia prowadzone są w systemie blokowym                  

z zastosowaniem ścieżek międzyprzedmiotowych.  

 

6. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.00. 

 

7.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel-         wychowawca 

prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas przeznaczony na te zajęcia. 

 

8. W I etapie edukacyjnym przerwy organizowane są w zależności od potrzeb uczniów. 

 

9. Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 minut. 

 

10. Długość przerw międzylekcyjnych ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną.  

 

11.W organizacji pracy szkoły zaplanowane są dwie przerwy obiadowe, w godzinach od 

12.25 do 12.40 i  od 13.25 do 13.40. 
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12.W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela 

wprowadza się zmianę rozkładu zajęć na dany dzień. O zmianie uczniowie są powiadamiani 

najpóźniej w dniu poprzedzającym w/w  zmianę poprzez wpis informacji do dzienniczka 

ucznia.  Informacja winna być potwierdzona podpisem rodzica. 

 

13. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych prowadzi zajęcia pozalekcyjne. 

 

14. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z programem zajęć pozalekcyjnych dla 

uczniów klas I-VI z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych:  

1) koła zainteresowań;  

2) naukę języków obcych;  

3) SKS;  

4) zespoły wyrównawcze;  

5) zespoły kompensacyjno-korekcyjne; 

6) gimnastykę korekcyjną; 

7)  i inne. 

 
15.Prowadzone zajęcia tworzone są zgodnie z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców 

w ramach posiadanych środków finansowych i możliwości organizacyjnych szkoły. 

 
16.Zajęcia pozalekcyjne mogą być organizowane z inicjatywy rodziców (języki obce, rytmika, 

nauka gry na instrumencie). Mogą być one finansowane ze środków rodziców, Rady 

Rodziców lub z innych źródeł. 

 

17. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor szkoły     

z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości             

organizacyjnych szkoły.  

 

18.Szkoła przyjmuje studentów wyższych szkół na praktyki pedagogiczne. Zasady organizacji i 

przebiegu praktyk określa porozumienie lub umowa cywilno – prawna zawarta między 

Dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
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19. Szkoła zapewnia prozdrowotne warunki pracy i nauczania oraz otacza opieką uczniów, 

którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, 

w tym także pomoc materialna. 

………….. 

20. 

 

20. Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w celu 

zdiagnozowania trudności i ustalenia optymalnych warunków pracy dzieckiem o 

specyficznych potrzebach edukacyjnych, w szczególności w zakresie: 

      1) diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców; 

 2) organizowania pomocy w przezwyciężaniu trudności i rozwoju uzdolnień; 

 3)organizowania terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej; 

 4) przyspieszania i odraczania obowiązku szkolnego na wniosek rodziców; 

 5) organizowania zajęć informacyjno- wspierających dla uczniów i rodziców. 

 

21 . Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi  

mogą być organizowane zajęcia  wyrównawcze i korekcyjno - kompensacyjne, 

logopedyczne i terapeutyczne . Uczniowie ci mogą być  również kierowani  

do placówek specjalistycznych, organizujących ww. zajęcia. 

 

 

22 .Dla dzieci, u których lekarz stwierdził wadę postawy, organizuje się gimnastykę 

korekcyjną w grupach międzyoddziałowych, których liczebność zgodna jest   

z obowiązującymi przepisami. 

 

23. Szkoła zapewnia w razie potrzeby, na podstawie   orzeczenia  Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, nauczanie indywidualne, zgodnie ilością godzin przyznanych przez organ 

prowadzący.       

 

24.  Szkoła organizuje dożywianie uczniów prowadząc stołówkę szkolną. 
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25. Ze względu na higienę pracy i nauki w szkole obowiązuje całoroczna zmiana obuwia. 

 

26. Dla realizacji zadań statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

        1) szatnię, 

        2) bibliotekę, 

       3) świetlicę, 

       4) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem. 

 

27. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkoły podczas zajęć i 

poza nimi, zgodnie z regulaminami poszczególnych pracowni. 

 
 

 

§ 18 
 
 
1.  Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyrażą takie życzenie . Życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być 

ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.  

 

2. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczymi.  

 

3. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy i podręczniki opracowane i 

zatwierdzone przez władze kościelne i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej.  

 

4. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego, w przypadku Kościoła Katolickiego, przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.  

 

5. Nauczyciel religii:  

1) wchodzi w skład Rady Pedagogicznej;  

2) nie przyjmuje obowiązków wychowawcy klasy;  



        Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu 

 

32 
 

3) ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z 

Dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania; 

 4) ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.  

 

6. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,  

a w klasach zerowych  w wymiarze dwóch zajęć. 

 

7. Ocena z religii wystawiana jest według skali ocen obowiązującej w szkole, umieszczana na 

świadectwie szkolnym i wliczana do średniej ocen.  

 

8. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania  

i zgodności z programem prowadzi Dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego. 

 

 9. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. 

 

 

 

§ 19 
 

 

 

 

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz 

w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

 

2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiada czytelnię, centrum 

multimedialne umożliwiające prowadzenie zajęć z grupą uczniów. 

 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwić: 
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1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;  

2)  korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach bądź 

oddziałach. 

 

4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pozostali  pracownicy szkoły, 

rodzice, a także inne osoby, jeśli zobowiązują się przestrzegać regulaminu biblioteki. 

 

5. Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 

 

6. Organizacją pracy nauczyciela-bibliotekarza i biblioteki szkolnej określa odrębny 

regulamin, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

§ 20 

 
 
 
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 

 
2. Potrzebę zapewnienia dziecku opieki po zakończeniu programowych zajęć dydaktycznych 

zgłaszają pracujący rodzice ( prawni opiekunowie), składając podanie o zapisie dziecka do 

świetlicy szkolnej ( wypełniając kartę zgłoszenia) 

 

3. Termin złożenia podania ustala Dyrektor szkoły. 
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4. Decyzję o zakwalifikowaniu lub nieprzyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje Dyrektor 

szkoły, po zaopiniowaniu podania rodziców ( prawnych opiekunów) przez pedagoga 

szkolnego i zespół wychowawczy świetlicy. 

 

5. Świetlica szkolna prowadzona jest w pierwszej kolejności dla uczniów klas 0 – III. 

 

6. Na wniosek rodziców do świetlicy przyjmowane są dzieci z  klas IV- VI, w miarę 

dysponowania przez świetlicę wolnymi miejscami. 

 

7. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na uczęszczanie do świetlicy dzieci rodziców 

niepracujących, pod warunkiem dysponowania przez świetlicę wolnymi miejscami. 

 

8. Świetlica funkcjonuje w dniach nauki szkolnej. 

 

9. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor szkoły w tygodniowym planie zajęć. 

 

10. Czas działalności świetlicy w danym roku szkolnym może ulec zmianie  

w zależności od potrzeb środowiska. 

 

11. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach nie większych niż 25 uczniów. 

 

12. Rodzice  lub opiekunowie zapisując dziecko do świetlicy mogą wyrazić  zgodę                   

na samodzielne wyjście dziecka do domu, po zakończeniu pracy świetlicy.   Potwierdzeniem 

tej zgody jest wypełnienie  i podpisanie przez rodziców 

(lub opiekunów) oświadczenia o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka      do 

domu. 

 

13. Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę o wyznaczonej godzinie określonej  na 

pisemnej zgodzie rodziców ( opiekunów prawnych). 

 

14. Dziecko jest odbierane ze świetlicy przez rodziców ( opiekunów prawnych), lub osobę 

pełnoletnią wskazaną przez nich w pisemnym oświadczeniu. 
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15. Podstawowe zadania świetlicy to:  

1) tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi 

psychofizycznemu dzieci; 

2) wspomaganie rozwoju osobowości dzieci w zakresie ich aktywności 

społecznej; 

3) rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci; 

4) ukazywanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie; 

5) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci; 

6) zapewnienie dzieciom niezbędnej pomocy w nauce i stworzenie warunków do 

nauki własnej; 

 

16.Wychowawcy świetlicy tworzą zespół wychowawczy świetlicy. 

 

 17.Do obowiązków zespołu wychowawczego świetlicy należy: 

1) opracowanie regulaminu świetlicy i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły do 

zatwierdzenia; 

2) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin; 

4) czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów; 

5) współpraca z dyrekcją szkoły, rodzicami uczniów, nauczycielami – 

wychowawcami i pedagogiem szkolnym; 

6) proponowanie wysokości opłaty dobrowolnej przeznaczonej na materiały          i 

pomoce niezbędne do prowadzenia działalności;  

 18.Szczegółową organizację pracy normuje „Regulamin świetlicy szkolnej” zatwierdzony 

przez Dyrektora szkoły. 
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§ 21 

 

 

 
1.  Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w szkole określają szczegółowo obowiązujące w 

szkole regulaminy. 

 

2. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły pełnione są dyżury 

nauczycielskie.  

   

3.Harmonogram dyżurów nauczycielskich międzylekcyjnych jest corocznie 

dostosowywany przez Dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć – tak, aby 

 zapewnić uczniom opiekę na terenie szkoły. 

 

  4.Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele –  

organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady 

odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci. 

 

   5.Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba         

prowadząca zajęcia. 

    

6. W szkole można ubezpieczyć uczniów- od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

pracowników -od odpowiedzialności cywilnej. 

7. O wyborze oferty ubezpieczeniowej dla dzieci decyduje Rada Rodziców,  dla pracowników 

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii pracowników. 

 

 

 

§ 22 
 

 

   1.Obieg informacji w szkole odbywa się poprzez: 
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1) zarządzenia Dyrektora szkoły umieszczane w Księdze zarządzeń oraz na tablicy 

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a informacje dotyczące pracowników 

administracji i obsługi przekazywane bezpośrednim przełożonym; 

2) komunikaty Dyrektora szkoły i Wicedyrektora szkoły umieszczane na tablicy ogłoszeń 

w pokoju nauczycielskim, a informacje dotyczące pracowników administracji i 

obsługi przekazywane bezpośrednim przełożonym; 

3) Rady Pedagogiczne;  

4) zebrania z zespołami pracowników; 

5) zebrania z rodzicami; 

6) spotkania z Samorządem Uczniowskim. 
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 Rozdział VI 

 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 
 

§ 23 

 
 

 
   1.W szkole zatrudnieni  są  nauczyciele oraz  pracownicy administracji i pracownicy                                          

obsługi. 

   2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1   

określają odrębne przepisy w tym ustaw Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania 

określają odrębne przepisy . 

4. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem dom pracy pracownika zapoznaje go  

z obowiązkami i przepisami bhp obowiązującymi w szkole. 

 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor szkoły z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć stałych, 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć . 

 

6. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

   a także ich odpowiedzialność  ustala Dyrektor szkoły. 

7.Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

1) nauczyciel stażysta; 

2) nauczyciel kontraktowy; 

3) nauczyciel mianowany; 

4) nauczyciel dyplomowany. 

Procedurę ich przyznawania reguluje ustawa, Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze. 

 

8. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela winien być złożony wraz z wnioskiem   
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o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego u dyrektora szkoły nie później niż w 

ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć szkolnych, w roku szkolnym, 

w którym nastąpi jego otwarcie. 

 

9.Dyrektor szkoły zatwierdza plan rozwoju zawodowego w ciągu 30 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć szkolnych, w roku szkolnym, w którym nastąpi otwarcie stażu. Procedurę 

odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego w szkole określa Dyrektor szkoły 

w zarządzeniu. 

 

10.Stopień nauczyciela kontraktowego nadaje Komisja kwalifikacyjna, powołana przez 

Dyrektora szkoły.  

1) Tryb powoływania Komisji Kwalifikacyjnej, zasady jej pracy określa „Regulamin pracy 

komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela kontraktowego w 

Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej  

nr 85”. 

 

 

 

 

 

§ 24 

 

 

 

 

 

 
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 

 

 2. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  
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1) prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w powierzonych 

klasach zgodnie z obowiązującymi programami, planami pracy; realizowanie celów 

szkoły ustalonych w tych programach i planach;  

        2) prowadzenie pracy wychowawczej w czasie wszystkich swoich zajęć  

        w  szkole;  

        3) dbanie o bezpieczeństwo uczniów i ochranianie ich zdrowia;  

4) prezentowanie postawy godnej naśladowania i dążenie do stanowienia wzoru         

osobowego;  

5) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i   zainteresowań 

oraz pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;  

6) bezstronne, obiektywne, sprawiedliwe ocenianie i traktowanie swoich uczniów; 

7) informowanie rodziców  o zakresie wymagań edukacyjnych oraz  sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

 8) informowanie uczniów i ich rodziców o ustaleniach szkolnego systemu oceniania i 

postanowieniach statutowych dotyczących uczniów;  

9) wspomaganie rodziców w uzyskaniu rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 

jego postępów w nauce i zachowaniu;  

10) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;  

11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;  

12) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, wnioskowanie do organów szkoły o jego 

wzbogacenie lub modernizację;  

13) uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej zespołów w celu 

wykonywania określonych dla nich zadań;  

 

14) informowanie rodziców uczniów, wychowawców klasy, dyrekcji i Rady 

Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów;  

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.  

 

3. Zadania nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa:  

     1) nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego    opiece 

uczniów;  
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     2) sprawdza obecność na każdej lekcji, nieobecność ucznia odnotowuje  

w dzienni ku zajęć; 

      3) nie pozostawia uczniów w klasie bez opieki; 

4) zgodnie z opracowanym harmonogramem, przestrzegając regulaminu pełnienia 

dyżurów nauczycielskich, sprawuje dyżury w czasie przerw;  

      5) w zakresie pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:  

a) nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu wywieszonego na tablicy                

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,  

        b) dyżury pełnione są od godz. 7.45 do zakończenia zajęć w szkole podczas 

        przerw międzylekcyjnych,  

     c) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący zapobiegają     

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, w szatni i  

    w sanitariatach; 

6) nauczyciel dba o zgodną z ogólnymi zasadami bhp organizację zajęć, szczególnie 

zwraca uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, stan oświetlenia, warunki 

higieniczno – sanitarne, temperaturę pomieszczeń, warunki atmosferyczne (gdy zajęcia 

prowadzone są poza budynkiem);  

   7) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia:  

     a) sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,  

     b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,  

     c) dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,  

     d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;  

     8) eliminuje z użycia niesprawny i uszkodzony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne;  

9) zgłasza Dyrektorowi szkoły, zastępcy lub koordynatorowi ds. bezpieczeństwa 

dostrzeżone zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zaistniałe w czasie zajęć 

wypadki; 

 

10) jest zobowiązany do złożenia pisemnej informacji na temat okoliczności wypadku 

niezbędnej do protokołu powypadkowego; 

11) udziela pierwszej pomocy uczniowi poszkodowanemu, w razie potrzeby wzywa 

pomoc medyczną;  
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12) organizuje w porozumieniu z Dyrektorem drobne naprawy i konserwacje sprzętu i 

pomocy dydaktycznych, korzysta ze współpracy i pomocy rodziców;  

13) organizuje zajęcia poza terenem szkoły i wycieczki                                                                                                                                   

zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi organizowania wycieczek (złożenie 

odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia dyrektorowi); przejmuje odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść 

 i wycieczek;  

14) odpowiada służbowo, cywilnie lub karnie za:  

      a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów  

      w    czasie zajęć;  

      b) zniszczenie majątku szkolnego, wynikające z braku nadzoru   

      zabezpieczenia.  

 

  4. Nauczyciel odpowiada za:  

  1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie swoich zajęć, pełnienia opieki nad 

dziećmi podczas imprez szkolnych, pozaszkolnych, wycieczek , obozów sportowych,  a 

także w czasie pełnienia dyżurów na przerwach;                                                                                                                                   

  2) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego zgodny  

  z osiągnięciami współczesnej nauki;  

  3) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych; 

  4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku  uczniowskiego 

lub na wypadek pożaru; 

  5) zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu 

przez kierownictwo szkoły, wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.  

 

  5. Nauczyciel podejmuje działania prowadzące do podnoszenia jakości pracy 

szkoły, realizuje standardy i wskaźniki przyjęte przez szkołę, a w szczególności:  

       1) zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

       2) swój rozwój zawodowy realizuje zgodnie z jakościowym rozwojem szkoły;  

       3) planuje strategię i kierunki swych działań;  

       4) angażuje się w tworzenie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu       

zapewnienia jakości;  
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5) wpływa na korzystny wizerunek szkoły w środowisku;  

6) na bieżąco przeprowadza ewaluację swych działań;  

7) systematycznie realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze uwzględniając potrzeby 

wszystkich uczniów.  

 

6. Dbając o wszechstronny rozwój ucznia nauczyciele organizują tematyczne konkursy 

przedmiotowe, rozgrywki sportowe oraz inne imprezy zgodne z programem 

wychowawczym szkoły. Uczniowie biorący udział w tych przedsięwzięciach ubiegają się o 

wygrane, którymi mogą być fanty rzeczowe lub najwyższe oceny z danego przedmiotu.  

 

7. Poza wymienionym w pkt. 2 zakresem zadań, nauczyciel ma obowiązki, uprawnienia i 

odpowiedzialność wynikające z przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy, 

Statucie Szkoły, Regulaminie Pracy  zakresie obowiązków i innych przepisach szczegółowych 

prawa pracy.  

 

8. Nauczyciel ma prawo: 
 

1) wybrać program wychowania przedszkolnego i/lub nauczania oraz 

podręczniki spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i 

przedstawić swoje propozycje Radzie Pedagogicznej. Dotyczy także własnych 

programów wychowania przedszkolnego lub programów nauczania, jeżeli taki został 

przez nauczyciela opracowany; 

2) decydować w sprawie doboru metod i form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu; 

3) decydować o treści programu koła lub zespołu, który prowadzi; 
 
4) decydować o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów; 

5) wyrażać opinię na temat zachowania swoich uczniów; 
 
6) wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich      

uczniów. 
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  § 25  
 

 
 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale , zwanemu dalej wychowawcą. 

 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca powinien 

opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

4. Zadania nauczyciela, któremu powierzono opiekę wychowawczą nad oddziałem to: 

   1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się        oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) opracowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły; 

3) stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego poszczególnych uczniów; 

4) inspirowanie i współudział w zajęciach zespołowych uczniów; 

5) podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności uczniowskiej; 

6) kształtowanie postaw społecznie pozytywnych: tolerancji, poszanowania godności 

innych, tworzenia atmosfery sprzyjającej rozwijaniu więzi koleżeńskich, 

odpowiedzialności za swoją „małą Ojczyznę” oraz pielęgnowanie wartości 

ogólnoludzkich; 

7) kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, m.in. właściwego organizowania 

wolnego czasu, współodpowiedzialności za ład, czystość  

i estetykę klasy, szkoły, najbliższego środowiska; 

8) wdrażanie uczniów do świadomego postępowania zgodnie z regulaminem szkolnym 

oraz przyjętymi normami prawnymi i społecznymi, wywieranie wpływu na zachowanie 

uczniów w szkole i poza szkołą; 

9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej klasy; 
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   10) w przypadku nieobecności ucznia w szkole trwającej dłużej niż 7 dni, wyjaśnianie z 

rodzicami/opiekunami przyczyny absencji. W sytuacjach uzasadnionych wychowawca 

ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania się z rodzicami dziecka nawet przy 

nieobecności jednodniowej czy nieobecności na wybranych lekcjach lub zajęciach. 

 

5. Powyższe zadania wychowawca realizuje poprzez: 

1) indywidualizowanie form opieki nad poszczególnymi uczniami; 

2) współpracę z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, pedagogiem, i innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3) uzgadnianie i koordynowanie działań innych nauczycieli w indywidualnej pracy z 

uczniami wymagającymi szczególnej opieki i uczniami szczególnie zdolnymi; 

4) organizowanie form pomocy uczniom przejawiającym zaburzenia zachowania, 

mającym trudności szkolne i wychowywanym w szczególnie trudnych warunkach; 

a) kierowanie na badania pedagogiczne, psychologiczne i inne specjalistyczne za 

zgodą rodziców/opiekunów ; 

b) systematyczną współpracę z pedagogiem szkolnym, logopedą i w miarę potrzeb z 

psychologiem i PPP; 

c) pomaganie w załatwianiu dostępnych form pomocy materialnej poprzez 

współpracę z pedagogiem szkolnym; 

d) prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych; 

5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami, różnych form życia 

zespołowego w szkole i poza nią, rozwijających jednostki i integrujących zespół 

uczniowski oraz ustalanie treści, formy zajęć tematycznych na godzinach 

wychowawczych; 

6) stwarzanie sytuacji umożliwiających działania na rzecz dobra innych;  

7) uczenie demokratycznych i samorządnych form współżycia związanych ze społeczną 

odpowiedzialnością, z wykorzystaniem sytuacji szkolnych; 

8) stałe inspirowanie uczniów do uczestnictwa w różnych formach działalności na rzecz 

środowiska naturalnego szkoły i najbliższego otoczenia w tym działań 

wolontariackich; 

9) pomaganie uczniom w poznawaniu własnych predyspozycji i możliwości; 
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10)  przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej systemu kształcenia ponadpodstawowego; 

11)  przekazywanie uczniom wiedzy dotyczącej higieny życia codziennego oraz 

profilaktyki uzależnień; 

12)  systematyczną współpracę z rodzicami/opiekunami w szczególności: 

a) organizowanie planowych zebrań i dni otwartych oraz innych spotkań w miarę 

potrzeb;  

b) zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO);  

c) włączenie w sprawy życia klasy i szkoły; 

d) udzielanie pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, między innymi 

poprzez tematyczne pogadanki . 

 

 

4. Wychowawca prowadzi dokumentację klasy: 

1) nadzoruje prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych i wypełnia arkusze ocen, 

2) wypisuje świadectwa szkolne, 

3) przygotowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej semestralne sprawozdanie z 

przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami i innymi nauczycielami (zgodnie z 

zaleceniami Dyrektora szkoły), 

4) ustala ocenę zachowania,  

 

5. W pracy swej wychowawca otrzymuje pomoc ze strony: 

1) Dyrektora szkoły – porady prawne, informacje o formach doskonalenia umiejętności 

pedagogicznych i psychologicznych,  

2) specjalistów zatrudnionych w szkole a także wyspecjalizowanych w tym       zakresie 

placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

3) Rady Pedagogicznej – doradztwo i współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących 

poszczególnych uczniów i zespołów klasowych w szczególnie trudnych sytuacjach 

wychowawczych. 

       

6. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki. 
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7. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór 

bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył zadania wychowawcy. 

 

 8. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy: 

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;  

 2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki       

wniosek większością 3/4 głosów obecnych, przy obecności na zebraniu rodziców 

reprezentujących 3/4 ilości uczniów.  

 

9. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Warunkiem przedłożenia sprawy Radzie 

Pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz 

podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany. 

 

   

 

§ 26  

 
 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub doraźnie 

powoływane zespoły problemowo-zadaniowe.  

 

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

 

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia zespołów, ustala harmonogram pracy zespołu na 

dany rok szkolny, prowadzi dokumentację pracy zespołu.  

 

4. W szkole tworzy się  przedmiotowe zespoły nauczycielskie. 

 

5. Zadania przedmiotowych zespołów nauczycielskich obejmują:  

1) opracowanie sposobów wdrażania rozwiązań przyjętych przez Radę Pedagogiczną;  
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2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;  

3) przygotowanie działań naprawczych w oparciu o wyniki efektów kształcenia  

i diagnozowania wybranych obszarów pracy szkoły; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

     5) uzgadniania decyzji w sprawie wyborów nauczania i podręczników; 

     6) opracowanie przedmiotowych systemów oceniania; 

     7) organizowanie imprez, konkursów, wystaw osiągnięć uczniowskich; 

 

6.  Nauczyciele - wychowawcy oraz pedagog szkolny tworzą zespół wychowawczy. Celem 

zespołu jest  rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych  uczniów.  

 

7. Posiedzenia zespołów wychowawczych odbywają się raz w miesiącu według ustalonego 

harmonogramu, w blokach klas I- III, IV- VI. 

 

8. W posiedzeniach zespołu wychowawczego biorą udział nauczyciele uczący daną klasę. 

 
9. Komisja  wychowawcza powoływana jest przez Radę Pedagogiczną. 

 

10. W skład komisji wychowawczej wchodzą: Dyrektor, bądź Wicedyrektor szkoły, 

pedagog, wychowawca ucznia, którego sprawę  zespół rozpatruje, nauczyciele uczący 

danego ucznia. 

 

11. W posiedzeniach komisji wychowawczej w zależności od potrzeb mogą brać udział 

przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą (np. policji, PPP). 

 
12. Zadania  komisji wychowawczej: 
      

1) rozpatruje wykroczenia przeciwko prawu szkolnemu; 

2) analizuje przyczyny negatywnych zachowań; 

3) sugeruje rodzicom i uczniom uzyskanie pomocy specjalistycznej; 
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13. Początkującym nauczycielem i wychowawcom zapewnia się różne formy pomocy a 

szczególnie: 

1) przydzielenie doświadczonego nauczyciela opiekuna; 

2) hospitacje zajęć; 

3) wsparcie ze strony zespołów przedmiotowych; 

4) zapoznanie z tradycją szkoły; 

5) pomoc w czynnościach administracyjnych obowiązujących nauczyciela; 

6) umożliwienie i zobowiązanie do uczestnictwa w konferencjach metodycznych; 

7) udostępnienie literatury specjalistyczno - metodycznej i prawnej.  

 

 

§ 27 
 
 
1. W szkole pracuje pedagog szkolny . 

 

2. Pedagog szkolny wykonuje zadania zlecone przez Dyrektora szkoły, które wynikają  z 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  w celu stworzenia warunków ich 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego. 

 

3. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności;  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

 2) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom  

z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb; 

  3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

w tym działań mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki stosunku do uczniów, z udziałem 

rodziców i nauczycieli; 
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5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów problemowych i zadaniowych  

w działaniach wychowawczych i profilaktycznych; 

6) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania  opieki i pomocy  materialnej dla 

uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji   życiowej; 

7) współpraca z różnymi instytucjami celem zorganizowania pomocy; 

8) dokonywanie   dwa razy w roku  analizy sytuacji wychowawczej w szkole  

i  przedstawienie jej Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej; 

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności; 

 

4. W ramach swojej działalności pedagog: 

1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi  

w ścisłej współpracy z wychowawcami klas; 

2)  wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek 

opieki społecznej; 

3) kontroluje realizację obowiązku szkolnego wraz z Dyrektorem szkoły; 

4) współpracuje w sprawie naboru uczniów do szkoły; 

5) w  uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem szkoły 

występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz      reprezentować   

szkołę przed tym sądem, a także współpracować   

z kuratorem sądowym. 

 

 

 

 

§ 28 
 
 

1.W szkole może być zatrudniony logopeda. 

2. Do zadań należy w szczególności: 

1) organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym dla dzieci 

posiadających orzeczenia i/lub opinie ze wskazaniem do terapii logopedycznej; 

2) wstępne diagnozowanie  i opracowywanie indywidualnych programów terapii; 
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3) organizowanie na wniosek rodziców/opiekunów badań w celu wyłonienia dzieci do 

terapii; 

4) współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci, oraz wychowawcami w zakresie 

diagnozowania psychofizycznego rozwoju uczniów potrzebujących pomocy 

logopedycznej; 

5) troska o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów podczas zajęć logopedycznych; 

6) gromadzenie pomocy niezbędnych w pracy terapeutycznej; 

7) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z wadą wymowy 

 

3. W zakresie wykonywanych zadań logopeda współpracuje z wszystkimi organami szkoły 

oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi. 

 

4. Logopeda prowadzi dziennik swojej pracy oraz indywidualną dokumentację uczniów 

pozostających pod jego opieką 

 
 

 

§ 29 

 

 
1. W świetlicy zatrudnieni są wychowawcy. 

 
2. Do obowiązków wychowawcy świetlicy należy: 

1)  pomoc dzieciom  przy odrabianiu pracy domowej; 

      2) organizowanie zabaw i zajęć zgodnie z planem pracy, zainteresowaniami,        

potrzebami dzieci; 

3) opieka  i pomoc nad  dzieckiem  podczas posiłków w stołówce szkolnej; 

4) systematyczne prowadzenie dziennika grupy; 

5) uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego ; 

6) współpraca przy ustalaniu rocznego planu pracy świetlicy, organizowanie imprez 

okolicznościowych w świetlicy i na terenie szkoły zgodnie z planem pracy świetlicy na 

dany rok szkolny; 

7) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 
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8)  stała współpraca z wychowawcami, nauczycielami zatrudnionymi w szkole, 

Samorządem Uczniowskim oraz rodzicami/opiekunami, pedagogiem, pielęgniarką; 

9) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci przez cały czas ich 

pobytu w świetlicy. 

 
3.Wychowawcy świetlicy informują wychowawców klas  o funkcjonowaniu dziecka podczas 

zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się  przy ustalaniu oceny  

z zachowania. 

 

 4.Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców pełni Wicedyrektor szkoły. 

 

 

 

§ 30 
 
 
 

1. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel – bibliotekarz. 
 
Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:  
 

1)gromadzi, zgodnie z potrzebami, zbiory biblioteki, 

         dokonuje ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego;  

2)gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne; 

3)udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych  

i wypożyczeń do pracowni przedmiotowych; 

d)rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze;  

4) organizuje warsztat informacyjny i kształci użytkowników informacji ( lekcje 

biblioteczne); 

5)udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje  

  o książkach szczególnie wartościowych; 

6)udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej;  

7)przeprowadza analizy stanu czytelnictwa; 

8)opracowuje roczne plany pracy biblioteki z uwzględnieniem wniosków nauczycieli, 

wychowawców i zespołów samokształceniowych;  
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9)systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem; 

10) prowadzi odpowiednią dokumentację dokonanej selekcji materiałów zbędnych lub 

zniszczonych; 

11) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły; 

12) współpracuje z zespołami przedmiotowymi; 

13) współpracuje z Dolnośląską Biblioteką Publiczną. 

 

§ 31 

 
1. W szkole zatrudnieni są  jest nauczyciele – trenerzy szermierki. 
 

     2.Trenerzy  prowadzą zajęcia z szermierki z uczniami klas IV- VI o profilu     sportowym. 

  

 
 

§ 32 

 
1. W szkole tworzy się funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa.  

2. Koordynatora do spraw bezpieczeństwa powołuje Dyrektor szkoły spośród członków Rady 

Pedagogicznej. 

 3. Zadania koordynatora:  

1) zna założenia programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;  

2) współorganizuje realizację zadań wynikających z programu na terenie szkoły;  

3) koordynuje realizację zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów  

i dyscypliną szkolną;  

4) przyjmuje od uczniów i nauczycieli informacje i uwagi dotyczące bezpieczeństwa;  

5) współpracuje (wspólnie z pedagogiem szkolnym) z środowiskiem, w tym  

z Kuratorium Oświaty, Urzędem Miasta, policją, prokuraturą , sądem do spraw 

nieletnich, innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu ich 

problemów; 

 6) inicjuje zmiany w dokumentach szkolnych dotyczące bezpieczeństwa; 

7) integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) 

oraz współpracujących z środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa;  
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8) koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego szkolnego 

programu wychowawczego i programu profilaktyki;  

9) wdraża i dostosowuje do specyfiki szkoły procedury postępowania  

w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;  

10) promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;  

11) dokumentuje działania;  

12) prowadzi doskonalenie własne (szkolenia, kursy, konferencje). 
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Rozdział VII 

 
UCZNIOWIE 

 
 

§ 33 

 
1.Uczeń ma prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej i zachowania własnej tożsamości; 

2) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy swojej korespondencji; 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz do zapoznania się  

z programem nauczania - jego treścią i celami, jak również z wymaganiami  

i ze szczegółowymi kryteriami oceniania z każdego przedmiotu; 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych oraz opinii 

dotyczących życia szkoły – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

7) swobodnego poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji takich, które 

nie naruszają jego dobra; 

8) wyrażania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) w sprawie własnej lub innych 

uczniów; 

9) zgłaszania opinii i wniosków (za pośrednictwem opiekuna Samorządu Uczniowskiego) 

we wszystkich sprawach Szkoły, dotyczących 

 w szczególności podstawowych praw ucznia; 

10) wystąpienia o indywidualny program lub tok nauki; 

11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, m.in.: podczas zajęć lekcyjnych, zajęć 

pozalekcyjnych, poprzez udział w konkursach przedmiotowych i innych; 

12) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej według zasad oceniania 

szczegółowo omówionych w WSO; 
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13) pomocy w przypadku trudności w nauce – dostosowania wymagań do swoich 

możliwości, pomocy koleżeńskiej nadzorowanej przez nauczyciela, konsultacji z 

nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

14)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, nauczania indywidualnego, pomocy  przychodni logopedycznej , 

zajęć profilaktyczno-wychowawczych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i innych na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach; 

15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zasobów 

biblioteki podczas zajęć organizowanych przez nauczyciela; 

16)  do pomocy pielęgniarskiej  w godzinach pracy szkolnego gabinetu medycznego, a  w 

uzasadnionych przypadkach do pomocy medycznych służb ratunkowych; 

17)  wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach działających w szkole; 

18)  pomocy wychowawcy, opiekuna samorządu, pedagoga szkolnego, dyrektora w 

przypadku zaistniałych problemów, poczucia krzywdy; 

19)  pomocy materialnej, stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

20)  zwolnienia z lekcji w przypadku stwierdzenia choroby, po uprzednim telefonicznym 

poinformowaniu rodziców i w sytuacji koniecznej, np.: odprowadzenia do domu pod 

opieką osoby dorosłej będącej pracownikiem szkoły; zwolnienia z aktywnego 

uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego po przebytej chorobie lub 

uzasadnionej chwilowej niedyspozycji. 

21) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych; 

22) ograniczenia zadawanych prac domowych na okres ferii i przerw w nauce; 

23) zapoznania się z podręcznikami i programami nauczania poszczególnych 

przedmiotów na lekcjach wprowadzających, 

24) równomiernego rozłożenia prac kontrolnych, do powiadomienia z tygodniowym 

wyprzedzeniem o terminie i zakresie sprawdzianów, których czas trwania przekracza 

30 minut. Terminy sprawdzianów mają być wpisane do dzienników lekcyjnych; w 

ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia najwyżej 

dwa. 

Zasady te nie dotyczą krótkich (max.15 min.) „kartkówek”, które są formą bieżącą 

sprawdzania wiadomości uczniów ( z ostatnich dwóch lekcji); 
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25) zgłaszania nieprzygotowania się  do lekcji na zasadach określonych przez nauczyciela 

przedmiotu; 

26)  poprawy oceny  niedostatecznej ze sprawdzianu, pracy klasowej. 

Poprawa powinna odbyć się po zajęciach ucznia w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem; 

27) korzystania z telefonu komórkowego w sytuacjach uznania przez rodziców 

     ( opiekunów prawnych) ucznia za niezbędne (choroba, sytuacje losowe   pisemnie 

umotywowane). Szkoła nie ponosi takich wypadkach odpowiedzialności za zaginięcie 

aparatu. 

29) uczniowie w sytuacjach wymagających kontaktu z rodzicami mają możliwość 

korzystania z telefonu w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

§ 34 
 
 
 
1. Uczeń ma obowiązek: 

 
1) przestrzegać  postanowień zawartych w Statucie szkoły i regulaminach 

wewnętrznych, sumiennie i odpowiedzialnie wykonywać  powierzone obowiązki; 

2) podporządkować  się zarządzeniom Dyrektora szkoły, poleceniom wychowawcy, 

innych nauczycieli, pracowników szkoły oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 

ppoż; 

3) dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły; 

4) szanować przekonania i własność innych osób; 

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w kontaktach z kolegami, nauczycielami i 

innymi pracownikami szkoły; 

6) dbać  o czystość i kulturę języka; 

7) przeciwstawiać się przejawom brutalności; 

8) dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów; 

9) dbać o dobro, ład i porządek w szkole; 



        Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu 

 

58 
 

10)  przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich 

przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna); 

11)  uczęszczać na zajęcia edukacyjne i należycie się do nich przygotowywać; 

12)  brać aktywny udział w zajęciach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji; 

13)  właściwie zachowywać się podczas zajęć, nie zakłócać przebiegu lekcji; 

14)  przygotowywać  się do zajęć szkolnych ( poprzez naukę i odrabianie zadań 

domowych),  przynosić  niezbędne w danym dniu podręczniki, zeszyty, przybory i 

materiały; 

15)  prowadzić  zeszyt przedmiotowy w taki sposób, aby stanowił pomoc w nauce, 

zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu; 

16)  być  punktualnym, nie spóźniać  się na lekcję; 

17)  przychodzić do szkoły najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć określonych 

w tygodniowym rozkładzie zajęć obowiązkowych, dodatkowych  

i nadobowiązkowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń musi przyjść 

do szkoły wcześniej, ma obowiązek przebywać w holu na parterze szkoły pod dozorem 

woźnej szkolnej,  bądź  w świetlicy szkolnej;    

18)  zostawiać okrycie wierzchnie w szatni, obowiązkowo zmieniać obuwie, zachowując 

przy tym ład i porządek w szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego 

zmiana odzieży; 

19)  przedstawić usprawiedliwienie za nieobecność na zajęciach edukacyjnych    

w ciągu 7 dni od daty powrotu do szkoły w formie zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.  

 

2. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje obowiązki i prawa 

wynikające z § 18. 

 

3. Uczniom zabrania się: 

1) wnoszenia na teren szkoły i w miejsca, w których odbywają się zajęcia szkolne, środków 

zagrażających życiu i zdrowiu, w tym: przedmiotów, urządzeń, materiałów, i substancji, 

które mogą stanowić zagrożenie i bezpieczeństwa innych osób; 

2) zapraszania kolegów z zewnątrz do szkoły; 
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3) używania  na terenie szkoły  telefonów komórkowych, walkmanów lub innych urządzeń  

elektronicznych zakłócających tok zajęć szkolnych. Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za 

zaginięcie używanych niezgodnie ze statutem urządzeń elektronicznych. 

   4) nagrywania i robienia zdjęć za pomocą telefonu komórkowego lub innego    urządzenia 

elektronicznego na terenie szkoły  bez zgody nauczyciela, 

  5) żucia gumy na zajęciach; 

  6) przynoszenia   do szkoły kosztownych zabawek i cennych  przedmiotów. Szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności za ich zagubienie lub uszkodzenie.  

 

4. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas  

i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją 

wyrządził. 

 

5.  Dyżurni dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz jej stan po skończonych zajęciach. 

 

6. Procedury lekcyjne: 

wejście do klasy: 

1) nauczyciel otwiera klasę, 

2) do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy, 

3) wszyscy stają przy ławkach i następuje przywitanie, 

4) uczniowie przygotowują się do lekcji, 

5) nauczyciel sprawdza obecność, 

6) uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, a 

usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji; 

 

zachowanie w czasie lekcji: 

      7)  uczeń w czasie zajęć nie może jeść ani żuć gumy, 

      8)  nie trzyma na ławce rzeczy, które nie są pomocami do danej lekcji, 

      9)  jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy uczniowie wstają, ponownie       siadają 

na polecenie nauczyciela; 
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zakończenie lekcji: 

10) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, 

11) klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek, 

12) odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują uczniowie dyżurni; 

 

pracownie przedmiotowe: 

      13) szczegółowe zasady zachowanie w pracowniach: informatycznej, przyrodniczej oraz w 

salach gimnastycznych określają odrębne regulaminy przedstawione przez nauczycieli 

uczących danego przedmiotu; 

 

7. Procedury inne niż lekcyjne: 

1) uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć 

szkolnych, ani podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. 

Ucznia zwalnia wychowawca, a pod jego nieobecność zastępca Dyrektora lub pedagog 

szkolny;  

3) rodzic zwalniając ucznia bierze pełną odpowiedzialność za jego powrót do domu 

poprzez oświadczenie pisemne określające datę i godzinę zwolnienia; 

4) każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie zeszytu kontaktu  

z rodzicami jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą; 

5) wszystkie nieobecności na lekcjach bez zwolnienia u nauczyciela będą traktowane 

jako ucieczka; 

6) uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do 

szkoły , nie później jednak niż do tygodnia licząc od ostatniego dnia nieobecności; 

7) o każdym przypadku „wagarów” ( niewyjaśnionych nieobecnościach ) niezwłocznie 

informowani są rodzice ucznia przez wychowawcę bądź pedagoga szkolnego. 

 

 8. Podstawowe zasady zachowania w szkole: 

1) uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w 

kieszeni; 

2) w stołówce uczeń zachowuje się stosownie; 

3) w szkole nie nosi nakryć głowy; 
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4) nie używa wulgaryzmów;  

5) nie stosuje przemocy fizycznej, ani psychicznej wobec kolegów. 

 

9.Kazdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść  poza teren szkoły w charakterze     

reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy   lub 

Rada Pedagogiczna. 

 

10. Poprzez strój galowy  należy rozumieć:  

    1) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;  

    2) dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.  

 

   11. Uczniów obowiązuje jednolity wzór szkolny, którego wzór ustala Dyrektor szkoły. 

Jednolity strój nie obowiązuje  uczniów na lekcjach wychowania fizycznego i na wycieczkach 

turystyczno- krajoznawczych. Codzienny ubiór ucznia powinien być czysty, schludny. W 

doborze ubioru, rodzaju fryzury, należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem 

nauki i pracy. 

 

 12. Wygląd ucznia podlega następującym wymogom:  

1) czysty, z zachowaniem zasad higieny osobistej i estetyki;  

2) bez makijażu; 

3) paznokcie bez lakierowania; 

4) włosy uporządkowane, bez farbowania, bez kontrowersyjnych fryzur;  

5) biżuteria bardzo skromna, w ograniczonej ilości;  

6) bez kolczyków w miejscach stwarzających zagrożenie zdrowotne; dopuszczalne tylko 

krótkie kolczyki w uszach u dziewcząt,  

   7) obuwie niezagrażające zdrowiu, zgodne z zasadami BHP  

   (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),  

        8) bez tatuaży,  

        9) bez elementów subkultur młodzieżowych.  
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13. Wygląd zewnętrzny ucznia i jego ubiór codzienny brane są pod uwagę przy ustalaniu 

oceny z zachowania, ale nie mają wpływu na oceny z przedmiotów.  

 
 
 

§ 35 
 

 
 1. Za rzetelną naukę i wzorową przykładną  postawę, za wybitne osiągnięcia,                 

uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:  

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy;  

2) pochwałę Dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli; 

3) list pochwalny wychowawcy klasy i Dyrektora szkoły do rodziców;  

4) dyplom uznania;  

 5) nagrodę rzeczową zakupioną z funduszy Rady Rodziców lub innych funduszy, które 

posiada szkoła; 

6) wpis na świadectwo szkolne szczególnych osiągnięć ucznia (olimpiady, konkursy, 

wyróżnienia) zgodnie z odpowiednimi przepisami; 

7) w klasach I- III  - dyplom wzorowego ucznia i nagrodę rzeczową; 

8)w klasach IV- VI  świadectwo z wyróżnieniem ( średnia ocen 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobra ocena z zachowania); 

9) w klasach I- III – tytuł „Prymusa klasy I, II, III” i pamiątkową odznakę(brązową, 

srebrną, złotą); 

10) w klasach IV- VI tytuł „Prymusa Szkoły” i pamiątkowy medal ( brązowy, srebrny, 

złoty); 

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych 

odnotowuje się na świadectwie szkolnym.  

3. O wyróżnienie lub nagrodę dla ucznia występuje: samorząd klasowy, wychowawca, 

Dyrektor, opiekun Samorządu Uczniowskiego lub innej organizacji działającej na terenie 

szkoły, opiekun ucznia biorącego udział w konkursie, zawodach. 

4. W zależności od rangi nagrody przyznaje ją:  

1) wychowawca – w porozumieniu z zespołem klasowym;  
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2) Dyrektor - po zasięgnięciu opinii wychowawcy i pedagoga;  

3) rada pedagogiczna - w drodze głosowania;  

4) organizator konkursu, zawodów lub imprezy szkolnej.  

5. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

o przyznanej mu nagrodzie podczas najbliższego spotkania z rodzicami.  

 

 

§ 36 

 
 1. Uczeń może być ukarany za naruszenie postanowień statutu szkoły i regulaminu 

uczniowskiego po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej : 

1) upomnieniem wychowawcy klasy;  

2) ustnym lub pisemnym powiadomieniem przez wychowawcę rodziców o jego 

nagannym zachowaniu; 

3) upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły;  

4) postawieniem przed komisją szkolno- wychowawczą,  

5) przeniesieniem do równorzędnej klasy w szkole; 

6) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.  

 

2. Komisja szkolno- wychowawcza odbywa się dla ucznia i jego rodziców na umotywowany 

wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli uczących i pedagoga szkolnego skierowany do 

Dyrektora szkoły. 

 

3. Komisja szkolno-wychowawcza w szkole działa w trzech instancjach: 

 

1) I instancja komisji szkolno – wychowawczej odbywa się w składzie:  

- wychowawca klasy 

- pedagog i psycholog 

-dziecko i rodzic(e) 

 

2) II instancja komisji szkolno – wychowawczej odbywa się w składzie: 

-Wicedyrektor szkoły  
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-wychowawca klasy 

-pedagog i psycholog 

-dziecko i rodzic/e/ 

 

3) III instancja komisji szkolno - wychowawczej odbywa się w składzie: 

- Dyrektor szkoły i/lub Wicedyrektor szkoły 

- kurator sądowy 

- wychowawca klasy 

- pedagog i psycholog 

- dziecko i rodzic/e/. 

 

4. Komisja szkolno wychowawcza odbywa się w wypadku: 

1) notorycznego łamania przepisów statutu szkoły i szkolnych regulaminów; 
 
 2)systematycznego uchylania się ucznia od obowiązków szkolnych 

np.: w postaci samowolnego opuszczania zajęć szkolnych, nieprzestrzegania zasad 

kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły; 

 3) nieodpowiedniej oceny z zachowania za I półrocze i zagrożenia taką oceną na koniec 

roku szkolnego. 

  

5. Pedagog szkolny, zawiadamia rodziców o przewidywanym posiedzeniu komisji na tydzień 

przed terminem wskazanym przez dyrektora szkoły (pisemnie za potwierdzeniem). 

 

6. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół, postanowienia winny być podpisane 

przez członków komisji i rodziców ucznia. Protokół znajduje się  

w dokumentacji pedagoga szkolnego. 

 

7. W wypadku niezrealizowania postanowień komisji I instancji są powoływane kolejno 

komisje II i III instancji. 

Brak realizacji postanowień komisji III instancji powoduje przekazanie sprawy dziecka i jego 

rodziców do Sądu Rodzinnego. 
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8. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na 

postawę ucznia. O przeniesienie do innej szkoły wnioskuje się gdy:  

 

1) uczeń dopuszcza się naruszenia prawa lub notorycznie łamie przepisy statutu szkoły i 

regulaminów szkolnych, otrzymał kary przewidziane prawem wewnątrzszkolnym , a 

stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu 

innych uczniów;  

 

9. Wychowawca ma obowiązek poinformować  rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o 

udzielonej karze (§ 36, pkt.2,3,4) w terminie 3 dni roboczych od dnia nałożenia kary.  

 

10. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice  mogą, w formie pisemnej, 

odwołać się do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia udzielenia kary.  

 

11. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem, a w szczególnych przypadkach  

z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w 

ciągu 7 dni i postanawia:  

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;  

2) odwołać karę;  

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.  

 

12. Od decyzji podjętej przez Dyrektora szkoły, lub kary nałożonej przez Dyrektora, uczeń lub 

jego rodzice mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

działalnością szkoły.  

 

 

§ 37 
 

 
1. Podczas przerw uczniowie przebywają na terenie korytarzy przy swoich salach.  
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2. W czasie przerw zabrania się:  

1) przebywania na schodach (droga ewakuacyjna); 

2) zachowań zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu np. biegania, krzyczenia, 

popychania, podstawiania nóg, siadania na parapetach, itp.; 

3) opuszczania podczas przerw budynku i terenu szkoły;  

4) przebywania w sali gimnastycznej, szatniach sportowych  uczniom, którzy nie mają 

lekcji wychowania fizycznego.  

  

3. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom 

nauczyciela dyżurującego.  

 
4. Spory między uczniami rozstrzyga nauczyciel dyżurujący.  
 
5. Uczniowie zobowiązani są do utrzymania porządku na korytarzu i w toalecie.  
 
6. Po schodach uczniowie poruszają się z zasadami ruchu prawostronnego. 
 
 
 

 

§ 38 

 

 
1. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i 

nauczyciele.  

 

2. W przypadku łamania praw dziecka, ucznia  osobami upoważnionymi do wszczęcia 

procedury na terenie szkoły są: uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły. 

 

3. Skarga zgłaszana jest do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub Wicedyrektora, 

którzy w terminie 7 dni rozpatrują sprawę, podejmują decyzję i ustnie informują 

zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia sprawy.  

 

4. Skargi zgłaszane do Dyrektora szkoły w formie pisemnej przyjmuje sekretariat.  
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5. Dyrektor bada zasadność skargi zapoznając się z jej treścią, sprawdzając odpowiednią 

dokumentację, wysłuchując osobę oskarżoną oraz inne osoby mające stosowną wiedzę i 

mogące pomóc w rozpatrzeniu sprawy.  

 

6. Dyrektor w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły zawiadamia 

pisemnie osoby wnoszące skargę o podjętych działaniach i sposobie załatwienia sprawy.  

 

7.W przypadku uzyskania od Dyrektora odpowiedzi niezadowalającej skarżącego, przysługuje 

mu możliwość odwołania się do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  

 

8. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i 

uczniowie do Dyrektora szkoły.  

 

9. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.  
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Rozdział VIII 

 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I KLASYFIKACJI 

 

§ 39 

 

1. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych 

ucznia. 

2. Zadaniem systemu jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego  

i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia i uwzględniającego jego 

indywidualne cechy psychofizyczne oraz spełniającego funkcję informacyjną, 

diagnostyczną i motywacyjną. 

3. Uczniowie klas I - VI mogą uczestniczyć w diagnozach i konkursach organizowanych 

przez podmioty zewnętrzne. 

 

§ 40 

 

1. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania zachowania. 

2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca, pod warunkiem, że ustalono ją zgodnie z 

kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

3. W wypadku zgłoszonych pisemnie zastrzeżeń ze strony rodziców ucznia do 

wychowawcy klasy lub Dyrektora szkoły, wychowawca klasy przy współudziale 

pedagoga szkolnego i samorządu klasowego i ponownie rozpatruje sprawę oceny z 

zachowania i uzasadnia ocenę pisemnie, która jest ostateczna i nie można jej zmienić. 

4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję 

do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  

z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwalę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole po raz drugi z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  

z zachowania. 
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6. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

szóstej nie kończy szkoły. 

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania  zostały ustalone w 

następującej skali: 

a) wzorowe,  

b) bardzo dobre 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie 

f) naganne. 

     6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców  

     o procedurze oceniania zachowania. 

   7.O proponowanej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej wychowawca informuje 

ucznia ustnie na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady 

Pedagogicznej, uzasadniając ocenę na prośbę ucznia / rodziców. 

8. O proponowanej obniżonej  ocenie – nieodpowiedniej lub nagannej informuje pisemnie 

rodziców wychowawca na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym lub 

rocznym w następujący sposób: 

a) na konsultacjach (podpis rodzica  na karcie zagrożenia), 

b) przez pocztę listem poleconym na koszt szkoły. 

9. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową. Ocenę z zachowania     w klasach 

I-III ustala wychowawca i jest to ocena ostateczna. 

10.Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zachowania stanowi załącznik nr 1 do Statutu – 

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania w Szermierczej Sportowej Szkole 

Podstawowej nr 85. 

 

 

§ 41 

 



        Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu 

 

70 
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów podczas zajęć z 

poszczególnych przedmiotów oraz rodziców podczas zebrań z rodzicami o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. W klasach I-III ocenianie bieżące polega na opisowym określeniu umiejętności ucznia i 

postępów w opanowaniu wiedzy i umiejętności. 

3. Bieżące osiągnięcia uczniów klas I-III dokumentowane są na zasadach ustalonych przez 

zespół nauczycieli kl. I - III. 

4. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym okresie i ustaleniu oceny klasyfikującej opisowej. 

5. W klasach IV-VI ocenianie bieżące, śródroczne i roczne odbywa się wg następującej skali: 

stopień  celujący     6 (cel) 

   bardzo dobry    5 (bdb) 

   dobry     4 (db) 

   dostateczny    3 (dst) 

   dopuszczający  2 (dop) 

   niedostateczny  1 (ndst) 

6. Przy ocenach bieżących ( cząstkowych ) i dopuszcza się plusy i minusy. 

7. Klasyfikacja odbywa się 2 razy w ciągu roku: 

a)  śródroczna  

b)   roczna 

8. O proponowanej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej z przedmiotu nauczyciel 

informuje ucznia ustnie na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady 

Pedagogicznej, podając uzasadnienie oceny na prośbę ucznia / rodziców. 

9. O proponowanych ocenach niedostatecznych z przedmiotu / przedmiotów informuje 

pisemnie rodziców wychowawca na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 

śródrocznym lub rocznym w następujący sposób: 

c) na konsultacjach (podpis rodzica w dzienniczku lub zeszycie wychowawcy), 

d) przez pocztę listem poleconym na koszt szkoły. 

10. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.. 
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11. Ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych i z religii wliczana jest do średniej ocen ze 

wszystkich przedmiotów. Dotyczy to uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia 

edukacyjne i lekcje religii. 

 

§ 42 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej w formie uchwały podjętej 

większością głosów. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny poza szkołą. 

5. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa do Dyrektora 

szkoły uczeń lub jego rodzice w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami ustala 

Dyrektor szkoły. 

7. Uczeń może być egzaminowany w ciągu dnia z nie więcej niż z dwóch  przedmiotów. 

8. W skład komisji klasyfikacyjnej wchodzą: 

a) Dyrektor jako przewodniczący, 

b) nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych jako egzaminator, 

c) nauczyciel przedmiotu pokrewnego jako członek, 

d) wychowawca klasy jako członek, 

e) na egzaminie mogą być obecni rodzice ucznia w charakterze obserwatorów. 
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9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustanej,  

a z przedmiotów: sztuka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne dopuszcza się w 

formie zajęć praktycznych. 

10. Pytania lub zadania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu  

z przewodniczącym komisji. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

egzaminu, pytania lub zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu  

i ustalony przez komisję stopień. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i 

zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół podpisują wszystkie osoby 

wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik  

do arkusza ocen ucznia. 

12.  Dzieci uczęszczające do szkoły terapeutycznej klasyfikowane są w placówce,  

do której uczęszczają, a średnia ich ocen nie jest wliczana do średniej klasy  

ani do średniej szkoły. 

13. Realizowane podczas nauczania indywidualnego tematy nauczyciel prowadzący 

dokumentuje w odrębnym zeszycie / dzienniku stanowiącym dokumentację szkoły.  

 

 

§ 43 

 

1. Dodatkowe sprawdzenie umiejętności i wiadomości ucznia w celu poprawienia oceny  

rocznej może mieć miejsce po spełnieniu następujących warunków: 

a) uczeń ma ocenę z zachowania co najmniej poprawną, 

b) zostanie złożone podanie wraz z uzasadnieniem przez ucznia lub rodzica, 

c) podanie to zostanie złożone na 2 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

klasyfikacyjnej u Dyrektora szkoły. 

2. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b) uczący nauczyciel, 

c) nauczyciel pokrewnego lub tego samego przedmiotu, 

d) wychowawca. 
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3. Egzamin ma formę ustną i pisemną. 

4. Komisja sporządza protokół zamieszczając w nim zestaw zadań do wykonania, 

rozwiązanie pisemne ucznia i krótki opis jego ustnych odpowiedzi. Protokół podpisują 

wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

5. Po sprawdzianie komisja ustala ocenę ucznia, która nie może być niższa niż ocena 

wystawiona przed przystąpieniem do egzaminu. 

6. Ocena komisji jest ostateczna. 

 

 

 

§ 44 

 

1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę  

na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

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

plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji. 

5. Nauczyciel uczący przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy, może być 

zwolniony z udziału w niej na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W 

jego miejsce w charakterze egzaminatora Dyrektor powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję 

egzaminacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. 

Protokół stanowi załącznik  

do arkusza ocen ucznia. 

7. Z powodów losowych uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego          w innym 

terminie określonym przez Dyrektora szkoły. 

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

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

 
10.Szczegółowe zasady i kryteria oceniania oraz klasyfikowania   stanowi załącznik nr 2 do 

Statutu – Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania  

i Promowania uczniów  w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85. 
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Rozdział IX 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW  
DO SZKOŁY  

 

§ 45 

1. Obowiązek szkolny dziecka w latach 2008/2009 – 2011/2012  rozpoczyna się  

z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,  w którym kończy ono:  

1) 7 lat, 

2) 6 lat, a ich rodzice/ prawni opiekunowie podjęli decyzję o wcześniejszym objęciu dziecka 

obowiązkiem szkolnym. 

 

2. Dzieci sześcioletnie mogą zostać objęte obowiązkiem szkolnym na wniosek rodzica/ 

prawnego opiekuna w jednym z przypadków: 

1) objęte były wychowaniem przedszkolnym (uczęszczały do przedszkola) w całym roku 

szkolnym poprzedzającym spełnianie obowiązku szkolnego, 

2) posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości 

wcześniejszego rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

 

3. Rekrutacją do „zerówek” w latach 2008/2009 – 2011/2012  objęte są dzieci, które 

ukończą : 

1) 6 lat 

2) 5 lat, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie podjęli decyzję o objęciu dziecka rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym w szkole podstawowej. 

 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami można odroczyć spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego nie dłużej niż o jeden rok szkolny.  

 

5.W przypadku dzieci, o których mowa w art. 14 ust. 1 a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329 ze zmianami) rozpoczęcie 
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obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziesięć lat.  

 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły  

w porozumieniu z rodzicami dziecka i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.  

 

   7. Obowiązek szkolny ucznia trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym   roku 

szkolnym, w którym kończy on 18 lat.  

 

   8.Od roku szkolnego 2008/2009 rekrutacja do klas „zero” i klas pierwszych odbywa się z 

wykorzystaniem systemu elektronicznego.  

 

9.Każdemu uczniowi, który rozpoczyna edukację we wrocławskich szkołach   nadawany jest 

kod dostępu do konta edukacyjnego dziecka. 

 

10.Kod ten obowiązuje przez cały okres nauki do momentu ukończenia  szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 

11.Otrzymany kod należy przechowywać i chronić przed dostępem innych osób. 

W przypadku zagubienia kodu dostępu do konta dziecka, należy złożyć w placówce, która 

wydała kod, uzasadnioną, pisemną prośbę o powtórne jego wydanie. 

 

12. Kod dostępu pozwala  na zalogowanie się  na konto edukacyjne ( do systemu rekrutacji) : 

gdzie można: 

1) zweryfikować i wpisać dane osobowe dziecka  oraz jego rodziców/ prawnych opiekunów 

2) wybrać szkoły, utworzyć listę preferencji szkół, 

3) wydrukować podanie 

WWW.wroclaw.pl/edukacja. 

 

13. Rodzice / opiekunowie prawni/ dzieci spoza Wrocławia generują kod dostępu na stronie 

rekrutacji, po zalogowaniu się i wpisaniu danych osobowych dziecka. 
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WWW.wroclaw.pl/edukacja. 

 

14.W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic / opiekun prawny/ powinien zgłosić się 

do obwodowej szkoły podstawowej, która umożliwi mu: 

        1) weryfikację danych dziecka, 

         2)wypełnienie i wydrukowanie podania oraz oświadczenia woli podjęcia nauki. 

 

15. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci  realizujących obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego w SP- 85 otrzymują  kod dostępu  do konta edukacyjnego w SP-85. 

 

16.Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie SP-85,  uczęszczających 

do  przedszkoli niepublicznych, realizujących obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez organ inny niż Miasto Wrocław oraz 

biorących  udział w rekrutacji po raz pierwszy odbierają kod dostępu w  SP- 85. 

 

17.Rodzice / prawni opiekunowie / dokonują wyboru szkoły oraz generują elektronicznie   

podanie o przyjęcie do szkoły po wejściu na konto edukacyjne dziecka za pomocą kodu 

dostępu do systemu. 

 
18.W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż 

prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do 

pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego lub 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

 

19.Deklaracja nauki w I klasie  obwodowej szkoły podstawowej: 

1)Szkoła podstawowa SP- 85 jest szkołą obwodową  dla uczniów  na stałe zamieszkałych 

w jej rejonie. 

 
2)Uczeń zamieszkały na stałe w obwodzie SP 85 ma  zagwarantowane miejsce do nauki. 

 
3)Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są dostarczyć do szkoły obwodowej 

podanie o przyjęcie dziecka. 
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20.Deklaracja nauki w klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa: 

1)rodzic / prawny opiekun/ deklarując naukę w klasie I w szkole podstawowej innej niż 

obwodowa  może  ubiegać się o przyjęcie  dziecka do maksymalnie trzech szkół 

podstawowych. 

 

2) Kwalifikowanie do SP- 85 dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem  

szkoły i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

3)Po zalogowaniu do systemu,  rodzic  /prawny opiekun / wypełniając podanie wybiera z 

listy maksymalnie trzy szkoły podstawowe ( w tym szkołę obwodową), tworząc listę 

preferencji. 

 
4)Szkoła podstawowa, którą rodzic / prawny opiekun/ wybrał na pierwszym miejscu,  jest 

szkołą pierwszego wyboru. 

 

5)Rodzic / prawny opiekun/  wybiera szkołę a nie konkretny oddział. 

Wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem. 

 

6)Kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych przez rodzica 

/ prawnego opiekuna/  w podaniu, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej 

liczby punktów rekrutacyjnych. 

 

7)Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w procesie kwalifikacji jest sumą wartości 

punktowych kryteriów, zaznaczonych w podaniu. 

 

8)Punkty za spełniane kryteria zostaną naliczone, gdy: 

a) zaznaczono w elektronicznym podaniu kryteria , które dziecko spełnia 

b) dostarczono do szkoły pierwszego wyboru wydrukowane i podpisane przez rodzica 

/prawnego opiekuna/ podanie wraz z wymaganymi załącznikami.  
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9)Dziecko, które nie zostanie zakwalifikowane do klasy I w jednej z wybranych szkół 

podstawowych innych niż obwodowa , automatycznie zostanie przyjęte do swojej szkoły 

obwodowej. 

    

21.Deklaracja nauki w „zerówce”: 

1) Rodzic / prawny opiekun/ deklarując naukę w „zerówce”  wybiera   maksymalnie trzy  

szkoły  podstawowe, tworząc własną listę preferencji. 

 

2)Szkoła podstawowa, którą rodzic / prawny opiekun/ wybrał na pierwszym miejscu,  jest 

szkołą pierwszego wyboru. 

 

3)Kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych przez rodzica 

/ prawnego opiekuna/  w podaniu, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej 

liczby punktów rekrutacyjnych. 

 

4)Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w procesie kwalifikacji jest sumą wartości 

punktowych kryteriów, zaznaczonych w podaniu. 

 

5)Punkty za spełniane kryteria zostaną naliczone, gdy: 

a) zaznaczono w elektronicznym podaniu kryteria , które dziecko spełnia 

b) dostarczono do szkoły pierwszego wyboru wydrukowane i podpisane przez rodzica 

/prawnego opiekuna/ podanie wraz z wymaganymi załącznikami.  

 

6)Dziecko, które nie zostanie zakwalifikowane do „zerówki” w jednej z wybranych szkół 

podstawowych będzie mogło ubiegać się o miejsce w szkołach , które po zakończeniu 

elektronicznego naboru wykażą wolne miejsca.  

 

 

22.Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie przez rodzica / opiekuna 

prawnego/ w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane oświadczenia woli podjęcia 

nauki w danej szkole ( oświadczenie woli jest dostępne na stronie rekrutacji lub w szkole). 
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23. W przypadku, gdy rodzic /prawny opiekun/  nie złoży  w wyznaczonym terminie 

oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole, do której zakwalifikowało się dziecko, 

świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole. 

 

 

24.Kryteria i punkty rekrutacyjne – szczegółowe informacje WWW.wroclaw.pl/edukacja. 

 

25.  Kryteria i punkty rekrutacyjne wybrane przez szkołę: 

Kryteria  wybrane przez szkołę Wartość punktowa 

Dziecko uczęszcza w szkole do oddziału „0”- kontynuacja 
nauki w klasie pierwszej   

Dziecko posiada  rodzeństwo uczące się  w szkole  

Dziecko posiada predyspozycje psychofizyczne  w kierunku 
uprawiania szermierki. 
 

Dziecko z problemami zdrowotnymi ograniczającymi 
możliwości wyboru innej szkoły podstawowej  
 

Dziecko, którego rodzic ( opiekun prawny) pracuje, a jego 
miejsce pracy położone jest w rejonie obwodu szkoły. 

Dziecko, którego jedno z rodziców (opiekunów prawnych) 
jest absolwentem szkoły. 
 

Dziecko, którego rodzice, opiekunowie prawni wskażą inne 
ważne powody (np. rodzinne, środowiskowe, itp.). 

 

 
 
 

2 pkt. 

 

26. Szczegółowe informacje dotyczące potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych 

szkół do innych- WWW.wroclaw.pl/edukacja. 

 
27. Kryteria wybrane przez szkołę  należy potwierdzić  jednym z niżej wymienionych 

dokumentów.: 
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       1) dziecko, którego rodzic / opiekun prawny/ pracuje, a jego miejsce pracy położone jest 

w rejonie obwodu szkoły- zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie , 

adres zakładu pracy, 

     2) dziecko z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru innej           

szkoły podstawowej – opinia PPP o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

28. Kryteria różnicujące  w  przypadku uzyskania przez dzieci , w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, takiej samej  liczby punktów rekrutacyjnych: 

1) miejsce wyboru danej szkoły na liście preferencji, 

2) odległość miejsca stałego zamieszkania dziecka od szkoły.. 

 

29. W drugim etapie rekrutacji bez narzędzi elektronicznych  szkoła przyjmuje dzieci w miarę 

posiadania wolnych miejsc. 

30. Harmonogram rekrutacji do szkół dostępny jest na WWW.wroclaw.pl/edukacja. 
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Rozdział X 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
ORAZ ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI  

 

§ 46 

 

1. Wszystkie organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty       i niniejszym 

statutem. 

2. Organy szkoły informują się o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

na wspólnych posiedzeniach przedstawicieli poszczególnych organów odbywających się, 

co najmniej dwa razy w roku szkolnym. 

 

 

§ 47 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania                   i 

kształcenia dzieci. 

2. Wychowawcy informują rodziców o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów końcowych. 

3. Nauczyciele przekazują rzetelną wiedzę na temat dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce podczas zebrań ogólnych i konsultacji. 

4. Rodzice mają dostęp do informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia dziecka. 

5. Rada Rodziców zapoznaje się  wynikami  zbiorczymi  sprawdzianów końcowych i diagnoz 

przeprowadzanych w szkole oraz wynikami zbiorczymi sprawdzianów końcowych. 

6. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły poprzez przedstawicieli Rady Rodziców, 

biorących udział w spotkaniach  z przedstawicielami kuratorium. 
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§ 48 

 

 

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami 

należy do Dyrektora szkoły. 

2. Ostateczne rozstrzygnięcie w tego rodzaju sprawach podejmuje Dyrektor. 

3. Spór pomiędzy dyrektorem a organami szkoły rozstrzyga organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub/i organ prowadzący szkołę. 

4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę  w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

5. Pedagog szkolny prowadzi pedagogizację rodziców w formie m.in.: 

a) organizacji cyklicznych spotkań z rodzicami o tematyce ustalanej zgodnie        z 

diagnozą potrzeb nauczycieli i rodziców 

b) omawiania problemów wychowawczych zespołów klasowych i jednostek na 

bieżących zebraniach z rodzicami. 
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Rozdział XI 

 

SPRAWDZIAN POZIOMU OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 
W SZÓSTEJ KLASIE 

 
 

§ 49 

 

1. W klasie szóstej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza powszechny 

 i obowiązkowy sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach 

wymagań.  

 

2. Procedury przeprowadzania sprawdzianu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji oraz 

wydany na jego podstawie Regulamin Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

3. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w 

ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym 

terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia 

danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

 

4. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 

powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.  

 

4. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 

okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z 

obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z 

rodzicami ucznia.  

 

5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego mają prawo przystąpić do sprawdzianu w 

warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
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edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 

(publicznej niepublicznej).  

 

6. Opinia, o której mowa w pkt. 5 powinna być wydana przez poradnię nie później niż do 

końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian, ale nie wcześniej 

niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Opinię tę rodzice ucznia albo uczeń 

przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października. 

  

7. Uczeń, który jest chory lub niesprawny, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.  

 

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, z zakresu jednego z grup przedmiotów objętych 

sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie  wydaje  Kuratorium Oświaty. Laureat 

przedkłada zaświadczenie przewodniczącemu szkolnemu zespołowi egzaminacyjnemu. 

Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.  

 

 

 

 

 

§ 50 

 

1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.  

 

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż 2 miesiące przed 

terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.  
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3. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy:  

1) przygotowanie listy uczniów przystępujących do sprawdzianu i dostarczenie jej 

dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w 

którym przeprowadzany jest sprawdzian;  

2) nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie 

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;  

 

3) powołanie zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu, nie później niż miesiąc przed 

terminem sprawdzianu;  

 

4) ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu zespołów 

nadzorujących przebieg sprawdzianu i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów;  

 

5) poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu, przed rozpoczęciem 

sprawdzianu;  

 

6) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami;  

 

7) sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali 

sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazanie tego wykazu 

dyrektorowi komisji okręgowej; 

  

8) zabezpieczenie, po zakończeniu sprawdzianu, zestawów zadań i kart odpowiedzi uczniów i 

niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;  

 

9) nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej dokumentacji dotyczącej 

przygotowania i przebiegu sprawdzianu.  

 

4. Przewodniczący szkolnego zespołu odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami i 

sprawdza czy nie zostały naruszone. W przypadku wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie 

powiadamia dyrektora komisji okręgowej.  
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5. Zestawy zadań i karty odpowiedzi są przygotowane, przechowywane i przekazywane w 

warunkach uniemożliwiających ich ujawnienie.  

 

6. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, kart odpowiedzi, decyzje co 

do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor komisji okręgowej.  

 

 

 

                                                       §  51 

 

 

1. W skład zespołu nadzorującego sprawdzian w poszczególnych salach wchodzą co najmniej 

3 osoby w tym:  

1) przewodniczący;  

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej 

szkole.  

 

2. W przypadku gdy na sali jest więcej niż 30 uczniów liczbę członków zespołu nadzorującego 

zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 

  

3. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki 

ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.  

 

4. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać z żadnych środków 

łączności.  

 

5. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

  

6. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi 
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na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się 

ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem pomocy medycznej.  

 

7. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań ani ich nie komentuje.  

 

8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli 

uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o 

unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole. 

 

 

 

§ 52 
 
1. Sprawdzian trwa 60 minut.  

 

2. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami czas trwania sprawdzianu może być 

przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.  

 

3. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.  

 

4. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani 

przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.  

 

5. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

  

6. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub 

zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej komisji zarządza ponowne 

przeprowadzenie sprawdzianu.  
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7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej.  

 

8. Wynik sprawdzianu lub egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniki sprawdzianu 

nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

  

9. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu komisja 

okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych, a w przypadku o którym mowa w § 34 punkt 2 - do dnia 31 sierpnia danego 

roku.  

 

10.Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom).  

 

 
 

§ 53 
 
 
 1. Uczeń, może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania.  

 

2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich 

otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.  

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z 

dyrektorem Komisji Centralnej może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić ponowne jego 

przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów albo w 

stosunku do poszczególnych uczniów. 
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Rozdział  XII 

 

WYCIECZKI SZKOLNE 
 

 

§ 54 
 

 

1. Wycieczki szkolne planowane są podczas wrześniowych spotkań wychowawców  

z rodzicami i wpisane do harmonogramu wycieczek szkolnych.  

 

2. Cele wycieczki są spójne z programem wychowawczym szkoły.  

 

3. Wszelkie wydatki uzgadniane są z rodzicami, którzy po wycieczce otrzymują rozliczenie 

finansowe.  

 

4. Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w naszej szkole.  

 

5. Opiekunami wycieczki są  nauczyciele albo, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, inne osoby 

pełnoletnie wspomagające nauczycieli, a szczególnie rodzice. 

 

6. Wszystkie wycieczki akceptuje Dyrektor szkoły. 

 
7. Nauczyciel może przewozić dzieci własnym samochodem tylko po otrzymaniu pisemnej 

zgody rodziców lub opiekuna prawnego. 

 

 
 

§ 55 

 
1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik 

wycieczki oraz opiekunowie grup. Opiekunowie wycieczki mają nad dziećmi nadzór 

całodobowy.  
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2. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny lub w 

przypadku wycieczek organizowanych innymi środkami lokomocji miejsca odjazdu i 

przyjazdu uczestników wycieczki. 

 

3. Jeżeli  wycieczka kończy się między godziną  21.00  a 6.00 rano  uczniowie odbierani są  

przez rodziców, bądź opiekunów prawnych z miejsca przyjazdu. 

 

4. Minimalna liczba opiekunów wycieczki:  

1) jeden opiekun na 30 osób - w przypadku wycieczki odbywającej się po najbliższej okolicy, 

bez środka transportu;  

2) jeden opiekun na 15 osób – przy wycieczkach i przejazdach odbywających się ogólnie 

dostępnymi środkami komunikacji;  

3) jeden na 10 osób – podczas turystyki kwalifikowanej;  

4) dwóch opiekunów na 13 rowerzystów;  

5) jeden opiekun na 15 kąpiących się + ratownik.  

Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień 

rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia dzieci, a także specyfikę wycieczki. Zatwierdza ją 

dyrektor szkoły.  

 

 

 
 

§ 56 
 
1. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:  

1) opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie karty 

wycieczki;  

 

2) opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.  

 

3) przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki;  
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4) zorganizowanie zebrania dla rodziców i uczniów, na którym należy przedstawić: cel, trasę, 

harmonogram, koszt wycieczki, adres i telefon biura turystycznego, telefon do bazy 

noclegowej, sprawy ubezpieczenia, regulamin wycieczki; 

  

5) określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu wycieczki;  

 

6) zgłoszenie policji planowanego wyjazdu w celu sprawdzania stanu technicznego autokaru 

(tydzień przed wyjazdem); 

  

7) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w sprawny ekwipunek oraz apteczkę pierwszej 

pomocy.  

 

2. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:  

 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki. Opiekunowie cały czas 

przebywają z podległymi im grupami. Nie ma pojęcia czasu wolnego dla uczestników 

wycieczki; 

2) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

3) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań;  

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

 

3. Czynności podczas wycieczki:  
 

1) przypomnienie osobom mającym problemy lokomocyjne lub zdrowotne o zażyciu 

leków;  

2) poinformowanie wszystkich, gdzie znajduje się podręczna apteczka i wyjście 

bezpieczeństwa (środek transportu, miejsce pobytu); 

3) sprawdzanie stanu liczbowego uczestników wycieczki  przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu 

docelowego; 

4) przypomnienie o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas jazdy,  
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w miejscu noclegowym oraz w zwiedzanych obiektach;  

5) przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach; 

6) w przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki rozpoczęcie akcji poszukiwawczej 

podjęte jest przez jednego  z opiekunów, reszta grupy czeka z drugim opiekunem  

w ustalonym miejscu;  

7) sprawdzenie, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń w 

miejscu zwiedzania, pobytu; 

8) zakaz prowadzenia wycieczek podczas warunków atmosferycznych zagrażających 

bezpieczeństwu uczestników ( burza, śnieżyca, gołoledź). 

 

 

§ 57 
 

 

 1. Dokumentacja wycieczki zawiera:  

1) kartę wycieczki;  

2) listę uczestników z numerem kontaktowym do rodziców dziecka;  

3) pisemną zgodę rodziców (wycieczka odbywająca się w ramach godzin lekcyjnych nie 

wymaga pisemnej zgody rodziców);  

4) harmonogram i regulamin wycieczki;  

5) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

2. Wypełniona karta wycieczki powinna być dostarczona do dyrektora szkoły nie później niż 

na 7  dni przed rozpoczęciem wycieczki wyjazdowej, w przypadku wycieczki w obrębie 

miasta – 3 dni, a w przypadku wycieczki zagranicznej –  

2 tygodnie przed wyjazdem. Zestaw dokumentacji  wycieczki kierownik zabiera ze sobą.  
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Rozdział  XIII 

 

CEREMONIAŁ SZKOŁY I TRADYCJE 
                                                               

 
§ 58 

 
 
1.HYMN SZKOŁY  

 

Od pierwszej klasy do ostatniej  

Zbratani wspólnym celem  

Tworzymy razem swoją przyszłość  

Zdążając w życie śmielej. 

Każdego dnia o parę kroków  

Zbliżamy się do świata  

Tajemnic przecież tyle wokół  

W człowieku, w ziemi, w kwiatach 

 

  Ref:Cześć nasza szkoło, cześć 

       Tu dla nas drugi dom,  

       Dla ciebie nasza pieśń  

       Ufamy w dobroć twą  

        Niechaj codzienny trud  

        Mądrością krzepi nas  

        Sięgniemy wyżej gwiazd  

   I prześcigniemy czas. 

 

2.TRADYCJA SZKOLNA  

1) Uroczystości, zwyczaje przynależne do tradycji  szkoły:  

a)uroczystości święta patrona szkoły; 

b) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

c) pasowanie na ucznia i ślubowanie pierwszoklasistów, 
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d) ślubowanie szermiercze i pasowanie na uczniów IV klasy sportowej, 

e) pożegnanie klas kończących szkołę, 

f) uroczystości rocznicowe ( Dzień Edukacji Narodowej , Święto Niepodległości, Święto 

3 Maja) 

g) dni otwarte szkoły. 

 
2) Imprezy, konkursy wpisane do tradycyjnych form realizacji zadań szkoły 

ukierunkowanych na tworzenie jej tożsamości: 

a) coroczny rajd integracyjny po Dolnym Śląsku klas 0- VI; 

b) wycieczki jednodniowe,  dwudniowe dla uczniów klas 0- V; 

c) wycieczka trzydniowa do Krakowa dla uczniów klas VI; 

d) Powiatowy Konkurs Ortograficzny klas III; 

e) Międzyszkolny Festiwal Pieśni Religijnej, 

f) Międzynarodowy Turniej Szermierczy Challenge Wratislawia 

g) Klubowy Turniej Szermierczy;  

h) Szkolny Turniej Szermierczy o Puchar  Dyrektora Szkoły; 

i) Liga klas; 

j) Turniej sportowo- rekreacyjny „Ja i moja rodzina”; 

k) „Omnibus”- turniej wiedzy dla uczniów klas IV- VI; 

l) „Dzień sukcesu”; 

ł) Dzień Babci i Dziadka;  

m) Dzień Matki i Ojca;  

n) Dzień Dziecka – festyn osiedlowy; 

o) spotkania wigilijne ; 

p) jasełka;  

r ) zabawa karnawałowa; 

  
 
3.CEREMONIAŁ  
 
1) Sztandar szkoły: 

 

a) sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, symbolem Małej 
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Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko; 

b) uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, 

 a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji postaw 

wyrażających jego poszanowanie; 

c) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna i honorowa funkcja 

uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni się znajdować uczniowie godni 

takiego zaszczytu, o nienagannej postawie; 

d) skład osobowy pocztu sztandarowego: chorąży - uczeń klasy szóstej  

asysta - dwie uczennice klasy szóstej; 

e) kandydatury składu są przedstawione przez samorząd uczniowski i wychowawców 

klas, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną; 

f) kadencja pocztu trwa jeden rok - począwszy od uroczystego ślubowania  

w dniu uroczystego pożegnania absolwentów szkoły; 

g) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składy pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.  

 

2) Insygnia pocztu sztandarowego:  

• biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, 

• białe rękawiczki.  

3) Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń - ciemny garnitur, biała koszula, 

bądź ciemne spodnie, biała koszula.  

Uczennice białe bluzki i ciemne spódnice.  

4)  Sztandar wprowadza na uroczystości i wyprowadza z nich dźwięk werbli.  

5) Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:  

a) uroczystości święta patrona szkoły; 

b) uroczystości  rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

c) pasowania na ucznia i ślubowania pierwszoklasistów; 

d)ślubowania szermierczego i pasowania na uczniów IV klasy sportowej; 

e) pożegnania klas kończących szkołę; 

f) uroczystości rocznicowych ( Dzień Edukacji Narodowej , Święto Niepodległości, 

Święto 3 Maja); 

g) dni otwartych szkoły.   
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6)Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły:  

           a)sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych                           

organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach 

religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych.  

b) w dniu uroczystości sztandar jest przewieziony w pokrowcu na miejsce zbiórek 

pocztów sztandarowych; 

c) przy pełnej obsadzie asysty chorąży dokonują rozwinięcia sztandaru. Celebracja 

sztandaru jest zgodna z ustaloną regułą zachowania pocztów sztandarowych w czasie 

danej uroczystości; 

d)Po uroczystości sztandar jest przewieziony do szkoły i złożony w gablocie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



        Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu 

 

98 
 

Rozdział  XIV 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 59 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy.  

4. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.  

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

      6.   Z wnioskiem o nowelizację statutu może występować każdy organ szkoły.  

     7.   Zasady nowelizacji statutu określa ustawa o systemie oświaty.  

     8.  Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim                              

członkom społeczności szkolnej.  

     9.   Statut znajduje się w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej.  

    10. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

11.  Z dniem wejścia w życie uchwalonego Statutu traci moc Statut z dnia 13 marca 2001 r. 

 

Jednolity tekst znowelizowanego Statutu Szkoły zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej 

Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85  nr 8/2008/2009    z dnia 16 grudnia 2008 

roku. 

• Jednolity tekst znowelizowanego  Rozdziału IX Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów 

do szkoły zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Szermierczej Sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 85  nr 10/2008/2009 z 11 marca 2009 r. 

 


