
Dział IV. Organizacja pracy Szkoły 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 27 

1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych oraz 

przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze 

rozporządzenia. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza zwane również okresami. 

3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora. 

§ 28 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale klas I-III Szkoły wynosi nie więcej niż 25. 

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznowychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III Szkoły ucznia zamieszkałego w obwodzie 

tej Szkoły, Dyrektor Szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w pkt 2. 

4. Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę Dyrektor może 

odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w pkt. 2. 

Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie z pkt. 4, 

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela. 

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt.4, może funkcjonować ze 

zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

7. Oddziały w Szkole są tworzone przed rozpoczęciem nauki z uwzględnieniem następujących 

zasad: 

1) każdy zespół składa się z możliwie równej liczby dziewcząt i chłopców; 

2) podziału na określone oddziały dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą 

i rodzicami; 

3) podziału dokonuje się pod koniec roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki 

w Szkole. 



8. Rodzice dziecka mają prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły o przeniesienie dziecka do 

oddziału równoległego. 

9. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat. 

10. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków 

realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej; 

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

§ 29 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności Dyrektor umożliwi 

wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap kształcenia: w klasach I-III i/lub klasach IVVIII. 

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

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

§ 30 

1. Organizację stałych, obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie 

zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

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

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 



rozkładzie zajęć. 

4. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

5. W szczególności zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka 

korekcyjna, język obcy nowożytny, informatyka i wychowanie fizyczne mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

6. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą – z poszczególnymi  

nauczycielami a szkołą wyższą). 

§ 31 

1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny. 

2. Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, 

organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane 

warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania. 

3. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w Szkole jest rozwijanie kompetencji 

i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. 

4. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej. 

5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, 

wychowania i opieki w zakresie ustalonym w Ustawie, a także w zakresie uzyskania 

wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach. 

6. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą Szkołę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia 

edukacyjne. 

7. Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Rady 

Rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Szkole, w terminie do 

dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane 

rozpoczęcie eksperymentu. 

 



§ 32 

1. Szkoła może realizować zajęcia wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru 

godzin w formie: 

1) zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

2) gier i zabaw ruchowych; 

3) zajęć korekcyjno-wyrównawczych; 

4) aktywnych form turystyki; 

5) imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych; 

6) udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych; 

7) uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. 

2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w pkt.1, mogą być organizowane przez 

Szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. 

3. Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną lub Radę Rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji 

czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, w ramach form wymienionych w pkt. 1 do 

wyboru przez uczniów. 

4. Propozycje, o których mowa w pkt. 1, powinny uwzględniać: 

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej 

dziedzinie sportu bądź aktywności ruchowej; 

2) uwarunkowania lokalne; 

3) miejsce zamieszkania uczniów; 

4) tradycje sportowe szkoły i środowiska; 

5) możliwości kadrowe. 

5. Dopuszcza się możliwość łączenia czwartych godzin zajęć wychowania fizycznego 

organizowanych w formach określonych w ust. 1 ppkt. 4 - 7 z zachowaniem liczby godzin 

przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie. 

 

Rozdział 2 Oddziały sportowe 

§ 32 a 

1. W Szkole funkcjonują oddziały sportowe. 

2. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe 



w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach Szkoły dla co najmniej 20 

uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia. 

3. Uczniowie uczęszczający do oddziałów sportowych biorą udział we współzawodnictwie 

sportowym. 

4. Szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń 

sportowych innych podmiotów, na podstawie umowy zawartej między organem prowadzącym 

Szkołę a danym podmiotem. 

§ 32 b 

1. Do oddziału klasy sportowej przyjmowani są uczniowie na podstawie sprawdzianu. 

2. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 1, przygotowują nauczyciele wychowania fizycznego. 

3. Nabór do tego oddziału prowadzony jest dla wszystkich uczniów bez względu na 

przynależność do obwodu szkolnego. 

4. Do oddziału klasy sportowej wyższej niż pierwsza przyjmowani są Uczniowie w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) kryteria zdrowotne: bardzo dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do treningu 

potwierdzony badaniami lekarskimi, ogólna sprawność fizyczna, potwierdzona testami; 

2) kryteria psychologiczno – pedagogiczne: bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobre 

zachowanie, zdolność łączenia nauki ze sportem. 

5. Na udział Ucznia w klasie sportowej, o ile Uczeń spełnia wyżej wymienione kryteria, muszą 

wyrazić pisemną zgodę rodzice/opiekunowie prawni Ucznia. 

§ 32 c 

1. W Szkole w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie 

programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.  

Program szkolenia opracowuje polski związek sportowy zgodnie z właściwymi przepisami. 

2. Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym 

podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia 

w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy. 

3. W ramach programu szkolenia Szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, 

których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie poziomu 

wytrenowania. 

 



§ 32 d 

1. Oddziały sportowe mogą realizować programy szkolenia we współpracy z polskimi związkami 

sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami lub uczelniami, stowarzyszeniami 

prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi 

studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. 

2. Współpraca, o której mowa w pkt. 1, może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, 

wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki 

medycznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do 

uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych. 

3. Warunki współpracy, o której mowa w pkt. 1 i 2, określa umowa zawarta między organem 

prowadzącym Szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, 

stowarzyszeniem lub uczelnią. 

§ 32 e 

1. W oddziałach sportowych realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego: 

1) ukierunkowany - mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących 

uczniów do szkolenia w określonym sporcie; 

2) specjalistyczny. 

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach sportowych wynosi 

co najmniej 10 godzin; 

3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach ustala Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, na podstawie programu szkolenia, 

z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego 

uczniów. 

4. W ramach ustalonego obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są 

realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie 

nauczania dla Szkoły, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 

Ustawy. 

§ 32 f 

1. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub 

zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów, w czasie zajęć sportowych mogą być 

tworzone grupy ćwiczeniowe. 



2. Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym wynosi 10. 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów 

w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza. 

3. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję 

lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, 

uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne. 

4. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, 

uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń 

przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego 

działającego na zasadach ogólnych. 

§ 32 g 

1. Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności 

przez: 

1) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był 

dostosowany do rozkładu zajęć sportowych; 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach 

edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania; 

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym 

w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub 

toku nauki, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 115 ust. 4 Ustawy; 

4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich 

terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 6 Ustawy. 

Rozdział 3. Dyżury 

§ 33 

1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie 

przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalonego harmonogramu. 

2. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych. 

3. Nauczyciele uczący w klasach I-III zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego oddziału 



podczas ich planowego pobytu w Szkole. 

4. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo. 

5. W swoim zakresie czynności każdy pracownik Szkoły posiada szczegółowy zapis o zakresie 

odpowiedzialności związanej z określonym stanowiskiem pracy. 

6. W Szkole nie mogą być stosowane wobec uczniów żadne zabiegi lekarskie przez osoby 

zatrudnione w Szkole poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 

 

Rozdział 4. Zasady rozwiązywania sporów w sprawach indywidualnych 

§ 34 

W przypadku sporów, które mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów i pomiędzy nimi, jako 

podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są wewnątrz szkoły. 

1. Mediacja jest podstawową formą rozwiązywania konfliktów i ma pierwszeństwo przed innymi 

sposobami działania w konflikcie 

2. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej ze stron jest zobowiązany do 

zorganizowania mediacji między stronami sporu. 

3. Podstawą oceny i wyboru mediacji jest dobro dziecka. 

4. Jeżeli w sporze jest nauczyciel i uczeń, to spór rozwiązuje wychowawca klasy (w przypadku 

konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy) lub Dyrektor 

Szkoły (w przypadku, gdy decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami 

dotyczy wychowawcy klasy). 

5. Od decyzji dyrektora nie może być wniesione odwołanie. 

6. Jeżeli w sporze pozostają nauczyciele, to postępowanie prowadzi dyrektor. Konflikt pomiędzy 

dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący 

szkoły. 

7. Jeżeli w sporze jest rada rodziców i inny organ szkoły, to postępowanie w prowadzi dyrektor 

szkoły. 

8. W razie braku możliwości rozwiązania konfliktu na poziomie szkoły należy w pierwszej 

kolejności skorzystać z mediatora zewnętrznego. 

9. Dyrektor szkoły przechowuje protokoły z mediacji i chroni ujawniane w toku mediacji 

informacje. 

 



§ 35 

1. Skargi do rozpatrzenia przyjmuje: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) nauczyciel, który przekazuje ją niezwłocznie Dyrektorowi Szkoły. 

2. Skarga może być wniesiona pisemnie lub ustnie. 

3. Każda wniesiona skarga musi być zarejestrowana w ewidencji skarg, zawierać imię i nazwisko 

osoby składającej skargę, posiadać jasno sprecyzowany opis problemu, którego dotyczy. 

4. Organ właściwy do rozpatrywania skargi powinien rozpatrzyć problem nie później niż w ciągu 

2 tygodni. 

5. O sposobie załatwienia skargi informuje się skarżącego pisemnie. 

6. Załatwienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: nazwę organu, od którego 

pochodzi, wskazanie sposobu załatwienia skargi, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe 

osoby upoważnionej do załatwienia skargi. 

7. W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia uczeń lub jego rodzic ma prawo do złożenia  

skargi zgodnie z procedurą określoną w pkt. 1 – 6 oraz zwrócenia się do organu nadzoru 

pedagogicznego lub rzecznika praw ucznia. 

8. Uczeń, rodzic lub pracownik ma prawo wnieść do Dyrektora Szkoły skargę, która będzie 

rozpatrzona zgodnie z KPA oraz obowiązującymi wewnątrzszkolnymi procedurami 

przyjmowania skarg i wniosków. 

 

Rozdział 5. Biblioteka Szkolna 

§ 36 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Biblioteka pełni funkcje: 

1) kształcąco – wychowawczą - rozbudzanie potrzeb czytelniczych, samodzielne zdobywanie 

wiedzy, kształtowanie kultury czytelniczej; 

2) opiekuńczo – wychowawczą - współpraca z nauczycielami w celu wspierania rozwoju 

uczniów; 



3) kulturalno - rekreacyjną- biblioteka uczestniczy we współorganizowaniu życia kulturalnego 

uczniów; 

4) informacyjną dla uczniów, rodziców, nauczycieli: 

a) udostępnia uczniom, rodzicom dokumentację szkolną, wymagania edukacyjne, statut, 

regulaminy stanowiące prawo wewnątrzszkolne. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy Szkoły. 

5. Status użytkownika biblioteki w przypadku ucznia, nauczyciela i pracownika Szkoły 

potwierdza karta biblioteczna. Wypożyczenia rodzica ucznia zaznaczane są na karcie 

wypożyczeń ucznia. 

6. Zakres i warunki współpracy z uczniami: 

1) z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły na warunkach określonych 

w obowiązującym, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną regulaminie, po 

potwierdzeniu zapoznania się z nim; 

2) potwierdzeniem statusu czytelnika jest karta wypożyczeń, która może być wykorzystywana 

tylko przez i na potrzeby ucznia, do którego należy; 

3) uczeń jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych książek w terminie zgodnym 

z regulaminem biblioteki; 

4) uczniowie są informowani o swojej aktywności czytelniczej - semestralna informacja 

przekazywana wychowawcy lub informacja indywidualna w bibliotece; 

5) uczniowie mogą zgłaszać dezyderaty co do zapotrzebowań czytelniczych; 

6) uczniowie otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze  

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych; 

7) uczniowie są zachęcani i angażowani do aktywnego udziału w różnych formach 

upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw 

książkowych, przedstawień, spotkań autorskich itp. 

8) mogą, w celach edukacyjnych, korzystać z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych. 

7. Zakres i warunki współpracy z nauczycielami: 

1) biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się 

w celu rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów poprzez organizowanie 

i współorganizowanie konkursów i imprez czytelniczych lub motywowanie uczniów do 



uczestnictwa w nich; 

2) z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy nauczyciele Szkoły; 

3) potwierdzeniem statusu czytelnika jest karta wypożyczeni, która może być wykorzystywana 

tylko przez nauczyciela, do którego należy; 

4) nauczycieli nie obowiązują zapisy regulaminu biblioteki dotyczące terminu zwrotu i ilości 

wypożyczonych materiałów, 

5) nauczyciele znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, 

6) nauczyciele mogą składać zamówienia na zakup do biblioteki literatury pedagogicznej, 

przedmiotu, poradników, czasopism pedagogicznych, 

7) dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele języka polskiego otrzymują zbiorcze 

semestralne informacje o stanie czytelnictwa uczniów, 

8. Zakres i warunki współpracy z rodzicami: 

1) udostępnianie rodzicom księgozbioru przebiega na następujących warunkach: 

a) rodzic ucznia Szkoły wypożycza książki na zasadach obowiązującego regulaminu 

biblioteki; 

b) potwierdzeniem statusu czytelnika jest osobny zapis na karcie czytelnika (dziecka); 

c) jednoczenie rodzic może wypożyczyć 2 pozycie książkowe z zastrzeżeniem, że nie są 

to lektury szkolne (wyjątek stanowi wypożyczenie dla nieobecnego dziecka); 

d) rodzic zobowiązany jest zwrócić książki w terminie określonym w regulaminie biblioteki. 

2) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa dzieci odbywa się na następujących 

warunkach: 

a) udzielanie bieżącej informacji na wniosek rodzica złożony poprzez dziennik 

elektroniczny, 

b) przekazywania informacji o zaległościach w zwrocie książek oraz na 3 tygodnie przed 

końcem roku szkolnego informacji nieoddanych przez dziecko książkach. 

9. Zakres i zasady współpracy z innymi bibliotekami obejmują: 

1) Współuczestniczenie w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa; 

2) Wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim poprzez ogłaszanie 

i propagowanie organizowanych przez nie imprez; 

3) Udział w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Imielinie, innych szkół i bibliotek; 



4) Udział w organizowanych konkursach; 

5) Udział w spotkaniach z pisarzami. 

10. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów zgodnie z poziomem szkoły 

i realizowanymi w niej programami nauczania i obejmują: lektury, literaturę z zakresu 

pedagogiki i psychologii, popularnonaukową, piękną, wydawnictwa multimedialne, 

informacyjne i czasopisma; 

2) gromadzenia podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

3) obsługi użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej; 

4) podejmowanie zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania 

różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie 

nauczycieli w realizacji programów nauczania; 

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek; 

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie kultury 

czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych; 

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole; 

8) tworzenia warunków do efektywnego i odpowiedzialnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

9) współpracy z instytucjami edukacyjnymi i kulturalno-oświatowymi służącej propagowaniu 

czytelnictwa; 

10) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 

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

o bibliotekach; 

11) kształtowania pozytywnego wizerunku biblioteki i szkoły poprzez publikowanie informacji 

o działalności biblioteki na stronie internetowej szkoły i w prasie lokalnej. 

11. Biblioteka szkolna do stemplowania książek używa okrągłej pieczęci o średnicy 30 mm, 

zawierającej pośrodku napis w Imielinie, a w otoku napis BIBLIOTEKA Szkoły Podstawowej Nr 

1 im. Powstańców Śląskich. 

12. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, 



dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej 

zbiorów w godzinach zajęć szkolnych jak również poza nimi. 

13. Szczegółowe warunki działalności i zasad korzystania określa regulamin biblioteki. 

 

Rozdział 6. Świetlica 

§ 37 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców 

(prawnych opiekunów), organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki, w Szkole organizuje się świetlicę szkolną. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji. 

3. Na zajęciach świetlicowych w Szkole pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie 

więcej niż 25 uczniów. 

4. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Może również 

korzystać z innych pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów sportowych. 

5. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska. 

6. Świetlica dokumentuje swoją pracę w dziennikach wskazanych w odpowiednich przepisach 

prawa. 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin. 

 

Rozdział 7. Stołówka 

§38 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, w Szkole funkcjonuje stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza 

się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów 



utrzymania stołówki. 

5. Obiady przygotowuje i wydaje kuchnia szkolna. 

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień Dyrektora Szkoły. 

7. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

 

Rozdział 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole 

§ 39 

1. Szkoła udziela Uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej i 

organizuje tę pomoc na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

Szkoły oraz w środowisku społecznym. 

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole wynika 

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 



12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 40 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w 

szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi 

i terapeuci pedagogiczni. 

4. Dyrektor Szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w pkt. 5, warunki współpracy. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 



4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

§ 41 

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów. 

2. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Dyrektor Szkoły organizuje wspomaganie Szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 5. 

6. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami 

uczniów. 



8. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w Szkole oraz z aktywnym 

i pełnym uczestnictwem życiu Szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

§ 42 

1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia są organizowane dla uczniów, 

którzy mogą uczęszczać do Szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do 

ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane 

wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem. 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

4. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w Szkole programy nauczania, 

z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze 

stanu zdrowia. 

5. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły ustala, 

z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych 

indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy 

programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w Szkole. 

§ 43 

1. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, 

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8. 



§ 44 

1. Godzina zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut. 

2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, 

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia. 

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

Zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. 

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania Szkoły 

w zakresie doradztwa zawodowego. 

5. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści. 


