
Rozdział 7 Organizacja szkoły 
 
§ 24 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 
powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy 
dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy 
poniedziałek po dniu pierwszego września. 

2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole realizowane są w ciągu 5 dni 
tygodnia w systemie dwuzmianowym. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są 
obowiązkowe zajęcia lekcyjne, zajęcia korekcyjno – wyrównawcze organizowane 
dla uczniów mających trudności w nauce, zajęcia rewalidacyjne oraz 
wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, zajęcia 
rozwijające uzdolnienia. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 
60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III szkoły 
podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 
tygodniowy czas trwania zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa 
wyżej, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas 
tych zajęć w okresie tygodniowym. 

7. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. 
8. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują 

następujące zasady: 
1) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które 

umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy 
użytkownika konta i hasła dostępu; 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji 
przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub 
zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego 
kontem. 

9. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma obowiązek odnotowania 
obecności uczniów w elektronicznym dzienniku lekcyjnym niezwłocznie po 
rozpoczęciu zajęć. 

10. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
realizacji tych zadań.  

11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane 
będą z wykorzystaniem: 
1) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych 

udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,  



2) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
4) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, 

w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń, 
12. Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie: 

1) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły, 

2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 

3) drogą mailową lub na zamkniętej grupie Faceeboka, Massengera lub innych 

komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,  

4) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji. 

13. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji 

ustalonym przez dyrektora szkoły  i dostosowanym do warunków zdalnego 

nauczania. 

14. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z 

możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na 

odległość. 

15. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są  do realizowania treści z 

podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy 

BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych 

do kształcenia specjalnego. 

§ 25 

1. Szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych z terenu obwodu szkoły na podstawie 
list sporządzonych z rocznym wyprzedzeniem przez Wydział Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta w Ozorkowie. 

2. Do klas I przyjmowane są: 
1) dzieci 7 letnie – objęte obowiązkiem szkolnym; 
2) dzieci 6 letnie  – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało 

z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma 
rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

3. Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie 
zgłoszenia. 

4. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców 
kandydata , które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe). 

5. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. Zasady naboru uczniów spoza obwodu ustala się na podstawie odrębnych 
przepisów.  

7. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające odpowiednio na lata 
szkolne 2017/2018-2019/2020 do klasy I przeprowadza komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora. 

 

§ 26. 



1. Dyrektor Szkoły do 30 kwietnia każdego roku sporządza arkusz organizacji szkoły, 
zawierający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym 
roku szkolnym, który jest zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do 30 maja 
danego roku. 

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się informacje 
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 28.03.2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych. 

§ 27. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. W szkole tworzy się oddziały integracyjne. 
3. Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za 

zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci 
i uczniów niepełnosprawnych. 

4. Realizacja programu nauczania jest zgodna z ramowym planem 
nauczania i programem dla danej klasy. 

5. Liczba uczniów w klasie w I etapie edukacyjnym wynosi 25. 
6. Oddział I etapu edukacyjnego może liczyć ponad 25 uczniów (ale do 27) jeśli 

dziecko jest z urzędu przyjęte w trakcie trwania roku szkolnego. 
7. W klasie I etapu edukacyjnego liczącego powyżej 25 uczniów dodaje się asystenta 

nauczyciela. 
8.  W klasie integracyjnej ilość uczniów wynosi od 15 – 20, w tym do 5 ze 

stwierdzonymi potrzebami o kształceniu specjalnym. 
9. Oddział integracyjny dzieli się na grupy na zajęciach: 

1) z języków obcych; 
2) zajęć komputerowych. 

10. Oddział integracyjny można dzielić na grupy na zajęciach wychowania fizycznego. 
11. Podział klas ogólnodostępnych na grupy na określonych zajęciach lekcyjnych 

zgodne z odrębnymi przepisami. 
§ 28.  

1. Dyrektor szkoły określa tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych 
i nadobowiązkowych na podstawie arkusza organizacyjnego. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć kl. IV – VIII szkoły podstawowej określa ogólny podział 
czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.  

§ 29. 

1. Szkoła umożliwia odbywanie praktyk pedagogicznych (nauczycielskich) 
słuchaczom ośrodków kształcenia  nauczycieli oraz studentom szkół wyższych 
kształcących nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 
pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi 
nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§ 30 

1. Szkoła realizuje podstawowe cele dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze 
zapewniając uczniom korzystanie pod opieką nauczyciela- wychowawcy z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
2) biblioteki; 
3) świetlicy; 
4) jadalni; 
5) gabinetu medycznego oraz pomieszczeń administracyjno – gospodarczych; 



6) gabinetu logopedii; 
7) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

§ 31. 

1. W szkole funkcjonuje świetlica, która zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej 
zorganizowaną opiekę wychowawczą, zapewniając zajęcia świetlicowe 
uwzględniające: 

1) potrzeby edukacyjne; 
2) potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży; 
3) możliwości psychofizyczne. 

2. Pracą świetlicy kieruje dyrektor szkoły. 
3. Do zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej; 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury 
fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy 
rozwój fizyczny; 

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresować, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie 
zajęć w tym zakresie; 

4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 
rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

5) powszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 
higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia; 

6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności, 
7) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi i nauczycielami 

uczestników świetlicy. 
4. Świetlica szkolna nie pracuje w okresie wakacji, ferii zimowych, przerwy 

świątecznej i wiosennej. 
5. Czas pracy świetlicy może być wydłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb, 

przez Dyrektora Szkoły. 
6. Godzina zajęć świetlicowych trwa 60 minut 
7. Pobyt w świetlicy jest nieodpłatny. 
8. Dla realizacji swoich celów świetlica może pozyskiwać środki finansowe od 

sponsorów. 
16. Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy: 

1) zapisy dzieci do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu nauki w szkole 
(wrzesień); 

2) liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 25, a uczniowie którzy są 
wychowankami świetlicy mają obowiązek sami przychodzić na zajęcia. 

17. Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin. 
§ 32 

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. 

2. Szkoła organizuje jeden, dwudaniowy posiłek dziennie.  

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

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

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

5. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy placówki. 

§ 33. 



1. W szkole funkcjonuje biblioteka, która stwarza warunki do utrwalania, pogłębiania 
oraz rozszerzania wiadomości i umiejętności uczniów nabywanych na 
lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, rozwijaniu ich zainteresowań, zamiłowań 
i uzdolnień. 

2. Biblioteka posiada ośmiostanowiskowe wyposażenie multimedialne. 
3. Biblioteka pomaga nauczycielom w rozwijaniu u uczniów 

aktywności i samodzielności umysłowej, w przygotowaniu ich do czynnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym, we wzbogacaniu języka ojczystego, wyrabianiu 
wrażliwości na treść i formę książki, kształtowanie zamiłowań czytelniczych. 

4. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb szkoły i umożliwiają dostęp 
do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Biblioteka jest ośrodkiem pracy uczniów i nauczycieli z książką, 
czasopismem i innymi materiałami bibliotecznym. 

6. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie prawni. 

7. Biblioteka udostępnia zbiory i udziela informacji bibliotecznych, 
bibliograficznych i rzeczowych. 

8. Prowadzi lekcje biblioteczne, na których realizuje się program przysposobienia 
czytelniczego. 

9. Aktualizuje wykazy lektur i nowości dla nauczycieli. 
10. Do zadań biblioteki należy gromadzenie, udostępnianie i wypożyczanie 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

11. Biblioteka uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie 
z art. 22aj ustawy o systemie oświaty; 

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 
wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
i społeczną uczniów, w tym w zakresie pod-trzymywania tożsamości 
narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, 
mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym; 

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, 
z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach z rozporządzenia MKiDN z 29 
października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

12. Biblioteka szkolna gromadzi i dysponuje podręcznikami szkolnymi otrzymanymi w 
ramach dotacji państwa. 

13. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach 
biblioteki szkolnej. 

14. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku 
szkolnego. 

15. Podręczniki do zajęć obowiązkowych są bezpłatne. 
16. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny 

za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów 
sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy. 

17. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom bez zbędnej zwłoki. 



18. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym 
terminie  w trakcie  danego roku szkolnego 

19. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia 
ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku 
innych zdarzeń losowych. 

20. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego 
przeznaczeniem , do zadbania o jego walor użytkowy i estetyczny , do chronienia 
go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem. 

21. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest 
zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę i nauczyciela 
odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej. 

22. szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub 
materiałów edukacyjnych określa dyrektor zarządzeniem 

23. Szczegółowe zasady pracy biblioteki zawarte są w jej regulaminie, znajdującym 
się w szkole. 

§ 34 

1. W szkole działa wolontariat poprzez tworzony Szkolny Klub Wolontariatu 
2. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu to w szczególności:  

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych; 

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 
3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;  
4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz 

niepełnosprawnych, chorych, samotnych; 
5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 
6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 
7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.; 
8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się 

w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel 
ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.; 

9) promowanie życia bez uzależnień; 
10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  

3. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy 
wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się 
w bezinteresowną służbę potrzebującym. 

4. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, 
uczniowie, rodzice. 

5. Szkolny Klub Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, 
opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub 
otoczeniu szkoły. 

6. Szkolny Klub Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan 
pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych 
działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z 
konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.  

7. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach 
podsumowujących. 

§ 35 

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, 



których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 
i innowacyjnej szkoły lub placówki. 

2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną 
organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej 
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. 

§ 36 

1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) 
skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, 
potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na 
rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego. 

3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania 
problemów edukacyjno- zawodowych. 

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  
systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje 
i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, 
aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz 
wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym 
opiekunom, nauczycielom): 

1) sieci szkół, ponadpodstawowych; 
2) rynku pracy; 
3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 
4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 
5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności 
zadania: 

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju 
uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom); 

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów 
do świadomego planowania kariery; 

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły; 
4) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców 

i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania 
pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/, 

5) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego 
poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej; 

6) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: 
egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, 
adaptacji do nowych warunków, bezrobocia; 

7) wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez 
organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych; 

8) współpracy z instytucjami wspierającymi: 
a) kuratorium oświaty, 
b) urzędem pracy, 
c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej, 
d) poradnia psychologiczno-zawodową, 
e) komendą OHP oraz innymi. 



6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, 
pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych 
metod pracy. 

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są 
w ramach: 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku 
w klasach siódmych i ósmych; 

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 
3) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych; 
4) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających 

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 
 


