
ROZDZIAŁ 7 

Organizacja pracy szkoły 

§ 33 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego 

roku, z zastrzeżeniem przepisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa  semestry. 

3. Terminy ferii, dni wolnych od zajęć oraz rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych  

na dany rok szkolny ustala  Minister Edukacji Narodowej.  

 

§ 34 

 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – 

do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący 

szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz z zastrzeżeniem 

obowiązujących przepisów, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć wychowania przedszkolnego. 

 

§ 35 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Organizacja oddziałów: 

1) Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły wynosi nie więcej niż 25. 

2) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły ucznia 

zamieszkałego w obwodzie  szkoły, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w pkt  1. 

3) Dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę,  może odstąpić od podziału, 

zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w pkt 1. Liczba 

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

4) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły zostanie zwiększona zgodnie z pkt 

3, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela. 

5) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt 3, może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6) Oddziały w szkole są tworzone  z uwzględnieniem następujących zasad: 



a) każdy zespół składa się z możliwie równej liczby dziewcząt i chłopców, 

b) podziału na określone oddziały dokonuje dyrektor szkoły, 

c) podziału dokonuje się przed konferencją rozpoczynającą rok szkolny.  

8. Rodzice dziecka mają prawo wnioskowania, w formie pisemnej, do dyrektora szkoły                 

o  przeniesienie dziecka do oddziału równoległego. 

7. W szkole prowadzone są oddziały sportowe. 

 

§ 35a 

 

Organizacja oddziałów sportowych 

1. Szkoła prowadzi odziały sportowe  od klasy czwartej. 

2. Zadaniem oddziałów sportowych jest stworzenie uczniom optymalnych warunków 

umożliwiających łącznie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych poprzez 

opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych  w sposób umożliwiający  

godzenie ich z zajęciami sportowymi; 

3. Szkoła może prowadzić oddziały sportowe w następujących dyscyplinach:  

lekkoatletyka, gimnastyka artystyczna, piłka nożna chłopców, piłka siatkowa 

dziewcząt. 

4. W oddziałach sportowych prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące szkolenie 

sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych dla co najmniej 20 uczniów                         

w oddziale. 

5. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny, 

zróżnicowanym poziomem, mogą być tworzone co najmniej 10 osobowe grupy 

ćwiczeniowe. 

6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego,  liczba uczniów               

w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza.  

7. Szkolenie sportowe prowadzone jest według programów szkolenia sportowego, 

opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 

8. Program szkolenia sportowego jest realizowany równolegle z programem nauczania 

uwzględniającym podstawę kształcenia ogólnego. 

9. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym             

wynosi co najmniej 10. 

10. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są 

obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie 

nauczania dla szkoły podstawowej. 

11. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego zobowiązani są do udziału we 

wszystkich zawodach sportowych, do których zostaną zgłoszeni przez trenerów. 

12. Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów sportowych określa § 35b. 

13. Na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia sportowe lub 

zgodnie z opinią lekarza wskazującą na brak możliwości kontynuowania szkolenia 



sportowego, uczeń oddziału sportowego decyzją dyrektora szkoły zostaje przeniesiony 

do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

14. Szkolenie sportowe jest realizowane z wykorzystaniem szkolnych obiektów sportowych 

oraz z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek 

organizacyjnych, tj. Hali Widowiskowo Sportowej w Imielinie, obiektów Klubu 

Sportowego Pogoń na podstawie odrębnych umów zawartych między Organem 

prowadzącym lub szkołą a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

§ 35 b 

 

1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) złożyli, poprzez swoich rodziców, wniosek o przyjęcie do klasy sportowej; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

polski związek sportowy dla danej dyscypliny, w której ma być prowadzone szkolenie 

sportowe w oddziale. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do oddziału sportowego dyrektor 

powołuje komisję kwalifikacyjną składającą się z co najmniej 3 nauczycieli, w tym dwóch 

nauczycieli wychowania fizycznego. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, o których mowa                

w ust. 1, niż liczba miejsc w oddziale sportowym, o przyjęciu decydują wyniki prób 

sprawności fizycznej i ocena z zachowania. 

 

§ 35 c 

 

1. Podstawową formą działalności dydaktyczno -  wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w trakcie których odbywa się realizacja podstaw 

programowych kształcenia ogólnego;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany                    

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 



2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest 

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

tygodniowy czas 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. Czas trwania  zajęć rewalidacyjnych, zajęć w ramach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, oraz zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego wynosi 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie tych 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. 

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

 

      prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

6. 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. 

 

§ 35 d 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na wniosek 

zainteresowanych słuchaczy lub studentów, na podstawie pisemnego porozumienia 

pomiędzy dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

§ 36 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z wyposażeniem (sal lekcyjnych); 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, spełniającego wymagania określone w przepisach             

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części 

dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub 

higienistki szkolnej.; 

5) sali gimnastycznej oraz zespołu urządzeń rekreacyjnych i sportowych; 

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych. 

 



§ 37 

 

Biblioteka szkolna 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, zabezpieczającą  

i wspierającą proces dydaktyczny i wychowawczy w szkole. 

2. Zadaniem biblioteki jest: 

1) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

2) wspomaganie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; 

3) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, wyrabianie nawyku 

czytania i uczenia się; 

4) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do 

poszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł; 

5) popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy oraz kształcenia 

ustawicznego nauczycieli. 

3. Biblioteka swoje zadania realizuje poprzez: 

1) gromadzenie i udostępnianie: 

a) podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych; 

b) lektur szkolnych podstawowych i uzupełniających; 

c) wydawnictw informacyjnych, dostępnej literatury popularno-naukowej  

i encyklopedycznej; 

d) podręczników szkolnych i programów nauczania dla nauczycieli, książek 

pomocniczych; 

e) wydawnictw z zakresu psychologii, metodyki, pedagogiki, socjologii, 

beletrystycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej; 

f) wybranych czasopism dziecięcych i młodzieżowych, czasopism metodycznych  

i pedagogicznych; 

g) zbiorów audiowizualnych; 

h) edukacyjnych programów komputerowych; 

i) innych materiałów przeznaczonych do rozpowszechniania. 

2) organizację  pracy,  uwzględniającą  potrzeby  uczniów,  nauczycieli                              i  

rodziców,w szczególności poprzez: 

a) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych o systemie 

oświaty; 

3) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie                

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 



5) organizowanie  różnorodnych  działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej  

i  językowej  uczniów  należących  do  mniejszości  narodowych,  mniejszości 

etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

6) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem 

przepisów; 

7) zabezpieczenie budżetu z budżetu szkoły, funduszy rady rodziców oraz innych 

ofiarodawców, zgodnie z odrębnymi przepisami umożliwiającego planowe, stałe 

wzbogacanie zasobów. 

8) współpracę z: 

a) z  nauczycielami  przy  planowaniu  i  gromadzeniu  księgozbioru  w  celu 

wspomagania i unowocześniania procesu dydaktycznego i wychowawczego; 

b) uczniami przy planowaniu zakupów nowości czytelniczych; 

c) z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacyjnymi, obejmującą organizowanie 

lekcji/warsztatów bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę 

materiałów i informacji. 

4. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada w szczególności za: 

1) prawidłowe pod względem formalnym, finansowymi i organizacyjnym  

 

prowadzenie biblioteki; 

2) wprowadzenie książek na stan majątkowy biblioteki oraz ich kasowanie ze stanu; 

3) organizację pracy biblioteki zgodnie z jej zadaniami; 

4) stan powierzonego mu mienia, w tym szczególnie księgozbioru; 

5)  podejmowanie działań w kierunku dostosowywania zbiorów do aktualnych potrzeb  

szkoły i czytelników; 

6) tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa wśród uczniów 

i nauczycieli. 

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 5 dni w tygodniu w określonych godzinach,             

zgodnie z  harmonogramem pracy. 

6. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły. 

7. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa obowiązujący regulamin zatwierdzony             

przez dyrektora. 

8. Rodzice uczniów mają prawo korzystania ze zbiorów biblioteki na zasadach 

określonych w regulaminie biblioteki szkolnej. 

 

§ 38 

 

Świetlica 

 



1. Dla uczniów, którzy poza godzinami zajęć lekcyjnych, za zgodą rodziców, przebywają 

w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub/i ze względu na organizację dojazdu 

do szkoły lub inne ważne okoliczności, szkoła prowadzi świetlicę. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby rozwojowe                   

 i edukacyjne dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne w szczególności: 

1) zajęcia rozwijające zainteresowania; 

2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

3. Cele i zadania świetlicy to: 

1) organizowanie racjonalnego i bezpiecznego spędzania czasu dzieci                  

 w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych; 

2) organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki własnej uczniów pod opieką 

nauczycieli świetlicy; 

3) organizowanie zajęć umożliwiających rozwój zainteresowań artystycznych, 

technicznych, sportowych i innych u dzieci; 

4) wdrażanie do wartościowego wykorzystywania czasu wolnego, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy; 

5) rozbudzanie wrażliwości na ład i porządek oraz wdrażanie zasad higieny; 

6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: koleżeństwo, 

sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność; 

7) wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania. 

4. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły. 

5. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku rodziców „karta 

zgłoszenia”, której wzór corocznie opracowuje kierownik świetlicy. 

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów                

w grupie nie przekracza 25. 

7. Czas pracy świetlicy oraz szczegółowe zasady działalności zawarte są w corocznie 

opracowywanym planie pracy świetlicy, zatwierdzanym przez dyrektora. 

8. Praca świetlicy jest dokumentowana zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 


