
 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu 

 

ul. Baranowska (cała ulica): [nr 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 5, 5A, 7, 9, 9a, 11, 12, 13, 15, 15a, 15b, 17, 17a, 19, 19a, 20, 21] 

 

ul. Chęcińska (cała ulica): [nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 8A, 9, 9a, 10, 10a, 12, 12A, 14] 

 

ul. Dębicka (część ulicy): [nr 30] 

 

ul. Dęblińska (cała ulica): [nr 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 

26, 26a, 27, 28, 28a, 30] 
 

ul. Faszynowa (cała ulica): [nr 4, 4a, 6, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22] 

 

ul. Forteczna (część ulicy): [nr 2, 12, 12a, 14, 14a, 38, 40, 42, 44, 44a, 46, 48] 

 

ul. Garaszewo (część ulicy): [nr 1, 2, 3, 3a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8F, 9, 10, 10a, 11, 12] 

 

ul. Gołężycka (cała ulica): [nr 23, 25, 25a, 26, 26a, 26b, 26c, 27, 89, 89A, 89B, 95, 132] 

 

ul. Hrubieszowska (cała ulica): [nr 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 12, 12A, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 

24, 26] 
 

ul. Iłżańska (cała ulica): [nr 22, 22a, 22b, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36a, 38, 38a, 42, 44, 44a, 62, 62A, 64, 64a, 66, 66a, 68, 

70] 
 

ul. Jędrzejowska (część ulicy): [nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 16, 17, 18, 18a, 

19, 20, 21, 22, 23, 25] 
 

ul. Kielecka (cała ulica): [nr 6, 8, 8A, 10, 10A, 12, 13, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 18a, 19, 19a, 21, 21a, 22, 24, 24a, 25, 26, 26a, 

27, 28] 
 

ul. Koprzywnicka (cała ulica): [nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28] 

 

ul. Korczyńska (cała ulica): [nr 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 14b, 14c, 

16, 17, 17a, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20A, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33] 
 

ul. Kozienicka (cała ulica): [nr 3, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 22a, 23, 

23a, 24, 24a, 26, 28] 
 

ul. Książęca (część ulicy): [nr 1, 3, 15, 17, 19, 21, 21a, 23, 25, 39, 41] 

 

ul. Romana Maya (część ulicy): [nr 93, 93/95, 95, 97, 97A, 97B, 97C, 97D, 97E, 97F, 97G, 97H, 97J, 97K, 97L, 98, 100, 

101A, 101B, 101C, 101D, 101E, 101F, 101G, 101H, 101J, 101K, 101L, 101M, 101N, 101P, 101R, 101S, 101T, 101U, 102, 104, 
106, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 116A, 117, 117A, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124A, 125, 125A, 126, 127, 127A, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 133A, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 142A, 142B, 144, 144A, 146, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 
157, 159] 
 

ul. Miechowska (część ulicy): [nr 4] 

 

ul. Minikowo (cała ulica): [nr 2, 2a, 2g, 2i, 2j, 4, 4a, 4b, 6, 7, 8, 8a, 8B, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 14b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

24a, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a, 30b, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 40a, 42, 43, 43A, 44, 45, 45A, 
46, 47, 49, 51, 51a, 51b, 53, 55, 55a] 
 

ul. Nad Starynką (część ulicy): [nr 3, 5] 

 

ul. Nagłowicka (cała ulica): [nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15] 

 

ul. Niżańska (cała ulica): [nr 1, 1a, 1b, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 7a, 7c, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 22, 24, 24a, 24b, 26, 36] 
 

ul. Nowosądecka (cała ulica): [nr 2, 3, 5] 

http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Baranowska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Ch%C4%99ci%C5%84ska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20D%C4%99bicka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20D%C4%99bli%C5%84ska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Faszynowa
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Forteczna
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Garaszewo
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Go%C5%82%C4%99%C5%BCycka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Hrubieszowska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20I%C5%82%C5%BCa%C5%84ska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20J%C4%99drzejowska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Kielecka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Koprzywnicka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Korczy%C5%84ska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Kozienicka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ca
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Romana%20Maya
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Miechowska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Minikowo
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Nad%20Starynk%C4%85
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Nag%C5%82owicka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Ni%C5%BCa%C5%84ska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Nowos%C4%85decka


 

ul. Obodrzycka (część ulicy): [nr 67, 67A, 67B, 67C, 67D, 67E, 67F, 67G, 69, 73, 75] 

 

ul. Okopowa (część ulicy): [nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6] 

 

ul. Olkuska (część ulicy): [nr 1, 1a, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 10, 12, 14] 

 

ul. Opatowska (cała ulica): [nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 6a, 6b, 8] 

 

ul. Oświęcimska (część ulicy): [nr 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a, 15, 16, 16a, 

17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 21, 21a, 22, 22A, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28] 
 

ul. Ożarowska (część ulicy): [nr 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 6b, 6c, 8, 8a, 8b, 8c, 8D, 10, 12, 14, 14a, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 39, 40, 

40a, 41, 42, 43] 
 

ul. Pińczowska (cała ulica): [nr 4, 4A, 6, 6a, 8, 9, 9a, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 19] 

 

ul. Piotrowska (cała ulica): [nr 1, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 14, 16, 16a, 17, 18] 

 

ul. Podmiejska (cała ulica): [nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 10A, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 

20] 
 

ul. Przedborska (cała ulica): [nr 1, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 15] 

 

ul. Puławska (cała ulica): [nr 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 10, 12, 14, 16] 

 

ul. Radomska (cała ulica): [nr 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 12, 13, 13a, 13b, 14] 

 

ul. Sandomierska (cała ulica): [nr 3, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 15, 19, 21, 23, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 39a, 41, 43, 43a, 

45, 47, 49, 49a, 65, 67, 69, 71, 73, 73a, 75, 75a, 77, 79, 81] 
 

ul. Sarbinowska (cała ulica): [nr 4] 

 

ul. Starołęcka (część ulicy): [nr 57, 57a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57F] 

 

ul. Starosądecka (cała ulica): [nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D] 

 

ul. Szydłowiecka (cała ulica): [nr 1, 1a, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30] 

 

ul. św. Antoniego (część ulicy): [nr 27a, 29, 31, 33, 33A, 33B, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 41a, 42, 43, 45, 45a, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 51a, 52, 53, 53a, 54, 54a, 55, 55a, 55b, 56, 57, 57a, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64,66, 65, 66, 67, 68, 68a, 68b, 68c, 69, 
70, 71, 72, 72a, 73, 74, 75, 76, 78, 80] 
 

ul. Warecka (cała ulica): [nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

 

ul. Warowna (cała ulica): [nr 4, 12, 14, 16] 

 

ul. Wiślicka (cała ulica): [nr 1, 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 14] 

 

ul. Wolbromska (część ulicy): [nr 2, 4, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 20, 22, 24, 26] 

 

ul. Zamojska (cała ulica): [nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 12a, 13, 14] 

 

ul. Żeglarska (część ulicy): [nr 65, 67, 69, 70, 72, 76, 78] 

 

http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Obodrzycka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Okopowa
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Olkuska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Opatowska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20O%C5%9Bwi%C4%99cimska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20O%C5%BCarowska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Pi%C5%84czowska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Piotrowska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Podmiejska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Przedborska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Pu%C5%82awska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Radomska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Sandomierska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Sarbinowska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Staro%C5%82%C4%99cka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Staros%C4%85decka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Szyd%C5%82owiecka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20%C5%9Bw.%20Antoniego
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Warecka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Warowna
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Wi%C5%9Blicka
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Wolbromska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20Zamojska
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport/id_rap/8/ahr/1/dr_naz/ul.%20%C5%BBeglarska
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Koncepcja funkcjonowania i rozwoju  
Szkoły Podstawowej nr 59  

 im. gen. J.H. Dąbrowskiego 
w Poznaniu 

 
 
 

„Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć ale to, by wzbudzić 
w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś” 

John Lubbock 
 

 
 
 
Mocne strony placówki: 

 
 Korelacja działań w zakresie pracy wychowawczej realizowanej przez szkołę z placówkami 

oświatowo-opiekuńczymi, parafią rzymsko-katolicką, poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 Działania promocyjne mające na celu pozyskanie uczniów. Współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, w tym z Radą Rodziców oraz z instytucjami wspierającymi pracę szkoły. 

 Znajomość środowiska lokalnego przez nauczycieli, brak  anonimowości ucznia  w szkole. 

 Bardzo dobre zaplecze sportowo-rekreacyjne z tendencją do rozwijania się . 

 Dobre wyposażenie szkoły w pomoce naukowe sprzęt i oprogramowanie w zakresie TIK, 
dysponujemy 10 tablicami interaktywnymi, nową pracownią komputerową. 

 Szkoła podejmuje różne działania edukacyjne, duża ilość zrealizowanych projektów 
zewnętrznych w tym uczestnictwo w projektach europejskich „Erasmus +”. 

 Wspólne imprezy przygotowywane przez uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 Bardzo dobrze wykształcona, kreatywna, kadra pedagogiczna, podejmująca różne formy 
dokształcania się . 

 Dokumentacja elektroniczna dziennik „Librus”. 

 Korzystanie w codziennej pracy dydaktycznej z nowoczesnych technologii informatycznych. 
 

Słabe strony 
 

 Niezadowalające wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych. 

 Niewystarczające doposażenie szkoły w związku z powstaniem klaso-pracowni wynikających z 
wprowadzenia nowej podstawy programowej dla klas 7 i 8. 
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 Unowocześnienie biblioteki szkolnej. 

 Potrzeba modernizacji świetlicy szkolnej oraz bazy szkoły. 

 Dwuzmianowość. 
 

 
Wizja szkoły 

 
Szkoła  Podstawowa nr 59 im. gen J. H. Dąbrowskiego to placówka: 
 

 przyjazna dziecku i bezpieczna,  

 stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów,  

 gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie. 
 

To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o poszanowanie 
 

 drugiego człowieka,  

 uniwersalnego systemu wartości,  

 dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego 
rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości. 

 przyrody 
 
Obszar kształcenie: 

 
 Głównymi celami założonymi do realizacji obszarze kształcenie na najbliższe lata jest dążenie min.  
 
I. Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych zgodnie z nową reformą oświaty oraz  planem 

nadzoru pedagogicznego 

II. Systematyczne ponoszenie  jakości kształcenia  

III. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową 

IV. Organizacja procesów edukacyjnych służąca rozwojowi ucznia 

V. Aktywizacja uczniów poprzez angażowanie ich, w  świadomy proces uczenia się, dokonywania  

analizy pracy własnej i samooceny 

VI. Angażowanie uczniów w różnorodne formy aktywności edukacyjnej podejmowane przez szkołę 

(zajęcia dodatkowe,  zajęcia pozalekcyjne, koła, projekty, programy, konkursy, akcje itp.) zgod-

nie z ich zainteresowaniami. 

VII. Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

 
W tym celu powinny być prowadzone następujące działania: 

 

 Wdrażanie i monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej dla klas I, IV  i VII oraz wy-

chowania przedszkolnego w roku szk. 2017/18  i w kolejnych latach wprowadzania reformy. 

 Opracowanie planów pracy dydaktycznej nauczycieli przedmiotów lub zespołów klasowych tak, 

aby uwzględniał różnorodne metody i formy pracy  z uczniem, w tym metody aktywizujące, w 

tym korelacje międzyprzedmiotową. 

  Wnioski z diagnoz z kolejnych etapów edukacyjnych muszą być uwzględnianie w planowaniu 

pracy dydaktycznej. 
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 Konieczność przeszkolenia kadry pedagogicznej dotycząca zmian w nowej podstawie progra-

mowej, wdrażania nowej podstawy programowej w proces edukacyjny uczniów. 

 Przygotowanie i dostosowanie  całej dokumentacji szkolnej  w tym WSO do zmian struktural-

nych w szkole. 

 Przygotowanie placówki do realizacji zadań związanych z realizacją procedur sprawdzianu koń-

czącego szkołę podstawową. 

 Wdrożenie nowego systemu związanego  z przygotowaniem uczniów do egzaminu kończącego 

szkołę (uwzględnienie w planowaniu siatki zajęć edukacyjnych, godzin dyrektorskich na zajęcia z 

matematyki, wdrożenie w klasie VIII zajęć dodatkowych przygotowujących do sprawdzianu, po-

zyskiwanie środków pozabudżetowych (udział w grantach i konkursach) środki przeznaczane na 

podniesienie kompetencji matematycznych poprzez organizacje rożnego rodzaju działań i zajęć 

dodatkowych. 

 Kontynuacja udziału szkoły w konkursach zewnętrznych, olimpiadach oraz badaniach edukacyj-

nych zewnętrznych (Kangur, Kangurek, Olimpusek, testy badające kompetencje trzecioklasisty 

Operon, testy Lepszej szkoły). 

 Konieczność indywidualizacji procesów edukacyjnych, uwzględnianie zaleceń PPP a zwłaszcza 

otwarcie na nowe wyzwania edukacyjne  w szkole, dotyczące nauczania dzieci innych narodowo-

ści 

 Podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z różnych środo-

wisk i grup społecznych (diagnoza środowiska, rozpoznanie sytuacji społecznej dziecka, pro-

gramy wsparcia, objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizacja różnych form edu-

kacji). 

 Wdrożenie i monitorowanie stosowania oceniania kształtującego w procesie lekcyjnym, zwróce-

nie uwagi  na informację o postępach uczniów, informację zwrotną, uwzględnienie w pracy dy-

daktycznej samooceny ucznia. 

 Opracowanie planów pracy z uczniem zdolnym, kierunkowanie pracy z uczniem pod kątem 

udziału w konkursach zewnętrznych, olimpiadach. 

 Uaktywnianie  nauczycieli  w poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań, stosowanie 

współczesnych osiągnieć pedagogiki i psychologii  w pracy z uczniem.  

 Wdrożenie nauki programowania dla uczniów, szkolenie nauczycieli w w/w obszarze. 

 Zwiększenie nacisku na  formy i sposoby realizację j. obcych: j. angielskiego i j. niemieckiego m. 

in. poprzez stosowanie innowacji pedagogicznych,  uruchomienie platformy e-Twinning, umoż-

liwiającej komunikację i prowadzenie lekcji online we współpracy z krajami partnerskimi, w mia-

rę możliwości pozyskiwanie środków na realizacje innych form nauki j. obcego w postaci warsz-

tatów, wyjazdów studyjnych, udziału  w projektach europejskich, upowszechnienie oferty języ-

kowej pozalekcyjnej. 

 Udział szkoły  w  realizacji projektów europejskich typu Erasmus +, dążenie do aktywnego 

udziału szkoły w różnych projektach edukacyjnych. 

 Motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych wyzwań edukacyjnych, wzmocnienie 

statusu nagrody Super Absolwenta SP59, za osiąganie najwyższych wyników w nauce, poprzez 

promowanie na stronie internetowej szkoły,  w zakładce super absolwenci. 

, nagroda SUPER ABSOLWENTA SP59 
Obszar opieka i wychowanie 
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Główne obszary działań w zakresie opieki i wychowania: 
 

I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole 

II. Kształtowanie postaw zgodnych  z normami społecznymi 

III. Dbanie o bezpieczeństwo psychofizyczne uczniów 

IV. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia 

V. Współpraca z rodzicami 

VI. Współpraca z instytucjami  

VII. Prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych 

W tym celu powinny być prowadzone następujące działania: 
 

 Budowanie  i umacnianie prawidłowych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, 

dbanie o skuteczne rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie mediacji i wypracowanie wspól-

nych rozwiązań. 

 Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakte-

rze rocznicowym i patriotycznym) 

 Włączenie rodziców do planowania pracy szkoły oraz realizacji podejmowanych wspólnie dzia-

łań, uwzględnianie  w planie pracy szkoły inicjatyw rodziców. 

 Realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych  z uwzględnieniem potrzeb uczniów i 

środowiska lokalnego. 

 Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole, podejmowanie działań prewencyjnych oraz in-

terwencji wychowawczych, prowadzenie działań mających na celu eliminacje zagrożeń. 

 Nawiązanie  współpracy ze szkołami pod patronatem J. H. Dąbrowskiego - wspólne realizowa-

nie działań edukacyjnych/ konkursów wiedzy/realizacji działań, filmów i prezentacji o patronie 

na dany rok szkolny, podniesienie rangi i znaczenia dnia patrona szkoły. 

 Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, tradycji i zwyczajów szkoły 

(logo szkoły, hymn szkoły). 

 Monitorowanie  oraz  ewaluacja szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego, pracy 

psychologa i pedagoga szkolnego, efektywności prowadzonych działań wychowawczo-

profilaktycznych. 

 Rozpoznawanie potrzeb środowiska uczniów (socjalnych, społecznych, a także emocjonalnych), 

opracowanie systemu wsparcia ucznia i rodziny. 

 Wsparcie rodziców w wychowaniu dziecka, pomoc merytoryczna, podnoszenie kompetencji 

wychowawczych, wsparcie socjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 Współpraca z rodzicami, wymiana informacji stały kontakt poprzez dyżury konsultacyjne, 

dziennik elektroniczny. 

 Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie  udzielania pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej na terenie szkoły (wnioskowanie o dyżury pracowników specjalistów po-

radni na terenie szkoły podczas spotkań z rodzicami, współpraca  w zakresie prowadzenia zajęć 

specjalistycznych m. in. profilaktycznych ze specjalistami terapeutami z poradni). 
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 Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych dla uczniów podczas godzin wychowaw-

czych, zajęcia  z psychologiem i pedagogiem (np.  program „Saper - jak rozminowywać agre-

sję”). 

 Systematyczne przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z uczniami starszymi wiekowo o 

innych potrzebach i funkcjonujących  na różnych poziomach rozwoju psychofizycznego, w tym 

w szczególności  wychowawców klas 

 Stworzenie uczniom możliwości rozwoju własnych zainteresowań i pasji poprzez organizacje 

różnych form zajęć pozalekcyjnych (pozaedukacyjnych), proponowanie konstruktywnego spę-

dzania czasu wolnego ( angażowanie   w projekty szkolne,  warsztaty artystyczne, wyjścia kultu-

ralne, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, SKS ). Szkoła powinna być miejscem które przy-

ciągnie również młodego człowieka po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych, zapewnianie zor-

ganizowanych kontrolowanych form aktywności przyniesie  w przyszłości dla rozwoju młodego 

człowieka wymierne korzyści.  

 Utrzymywanie  współpracy  z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, np. strażą miejską, po-

radniami specjalistycznymi, MOPR-em, policją i innymi  instytucjami i osobami świadczącymi 

pomoc socjalną; służbą zdrowia i pielęgniarką szkolną. 

 Zachęcanie nauczycieli, a w szczególności wychowawców, do realizacji kursów/ programów 

profilaktycznych/ innowacji wychowawczych  i wdrażanie ich w systematycznej pracy w zespo-

łach wychowawczych/klasowych, systematyczne szkolenie kadry z zakresu BHP, pierwszej po-

mocy przedmedycznej. 

 Monitoring szkolny (wykorzystanie monitoringu w pracy wychowawczej szkoły). 

 Organizacja i planowanie działań opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów korzystających ze 

świetlicy szkolnej, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia i rodziny. 

 Organizacja zajęć wypoczynku zimowego, oferty zajęć wakacyjnych dla uczniów osiedla Mini-

kowo we współpracy z Radą Osiedla (programy półkolonii, pozyskiwanie środków na realizację 

działań związanych z aktywnym, efektywnym i bezpiecznym spędzaniem czasu wolnego przez 

uczniów). 

 

Obszar współpraca ze środowiskiem lokalnym 
 

I. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

II. Informacja i promocja placówki 

III. Promowanie wartości edukacji 

IV. Współpraca z partnerami na rzecz rozwoju szkoły 

 
W tym celu powinny być prowadzone następujące działania: 
 

 Aktywna współpraca szkoły z rodzicami, a w szczególności z Radą Rodziców. 

 Wspólne inicjowanie działań na rzecz szkoły i uczniów. 

 Badanie i zbieranie informacji dotyczących opinii, potrzeb, inicjatyw rodziców, wykorzysty-

wanie danych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 Dziennik elektroniczny Librus - sprawny kontrakt i obieg informacji szkoła-dom. 
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 Uatrakcyjnienie szaty graficznej oraz dostępność elektroniczna biuletynu/oferty szkoły na 

dany rok szkolny. 

 Dbanie o to, by była widoczna rola kulturowa szkoły w środowisku. 

 Organizowanie wydarzeń lokalnych typu festyn, dni otwarte, zawody sportowe (turniej 

osiedlowy). 

 Organizacja  uroczystości i imprez kultywujących tradycje i zwyczaje z udziałem społeczno-

ści lokalnej: jasełka dla mieszkańców osiedla, Dni babci i dziadka, spotkania  z seniorami. 

 Organizacja spotkań warsztatów dla rodziców: edukacyjnych, rekreacyjnych, artystycznych, 

sportowych. 

 Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność oświatowo-kulturalną/sportową na 

terenie miasta Poznania, udostępnianie miejsc na organizację różnorodnych przedsięwzięć.  

 Współpraca z parafią, fundacjami, organizacjami pozarządowymi; włączanie szkoły w dzia-

łania prospołeczne, ekologiczne, charytatywne. 

 Współpraca, realizacja wspólnych inicjatyw z Radą Osiedla, przedsiębiorcami lokalnymi, 

Urzędem Miasta Poznań i innymi. 

 
Ustalenia końcowe 
 

 Koncepcja rozwoju szkoły jest dokumentem otwartym. 

 Zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji. 

 Realizacja zadań przebiega we współpracy z rodzicami i organem prowadzącym. 

 Nadzór nad realizacją zadań sprawuje Dyrektor szkoły. 
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Wewnątrzszkolny  System  Oceniania, 

Klasyfikowania i  Promowania  Uczniów 

 

Opracowano w oparciu o Rozporządzenie MEN z 30.04.2007 r w sprawie warunków  i 

sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zawartego w Dz. U. Nr 83 z 2007 r poz. 562 

oraz Rozporządzenia MEN z 20.08.2010, zawartego w Dz.U. nr 156 poz. 1046, zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

Zaktualizowano w związku z wejściem w życie następujących rozporządzeń: Ustawa z dnia 20 

lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 

357), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843). Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010). 
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Istota Oceniania 

1. Ocenianiu podlegają: 

- osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

- zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
programowych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania realizowanych w 
szkole /zgodnych z tą podstawą/. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

§ 1 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, 
co  i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczy; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

d) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

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

b) ustalanie kryteriów z zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w szkole, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
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e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach 
przyjętych w szkole, 

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

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom 
informacji  
o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

h) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut szkoły 
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia . 

§ 2 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Długość trwania półrocza ustalana jest każdego roku 
na radzie organizacyjnej w sierpniu. 

§ 3 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców/prawnych 
opiekunów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z 
realizowanego programu nauczania oraz o formach i sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, warunkach i procedurach związanych z przystąpieniem do egzaminu 
weryfikującego ocenę. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców/ 
prawnych opiekunów o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się z treścią WSO. Wszystkie dokumenty 

dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej. 

§ 4 

1. Oceny wystawiane są w sposób jawny, systematyczny i zróżnicowany. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą wpisuje 
do dziennika elektronicznego Librus.  
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3. Istnieje możliwość stosowania oceny opisowej ze wszystkich przedmiotów, na każdym etapie 

edukacyjnym. Każda ocena jest uzasadniona ustnie lub pisemnie. 

4. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne. 

Uczeń może zabrać je do domu. Uczeń ma obowiązek zwrotu sprawdzianów i testów na kolejnej 

lekcji lub w terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

Sprawdziany, testy z działów programowych, testy: próbne, diagnozujące, półroczne, roczne 

i prace kontrolne pozostają w szkole, gdzie są przechowywane przez nauczycieli przedmiotów 

przez cały rok szkolny. Po tym terminie prace są niszczone przez tych nauczycieli.  

5. Każda ocena ma swoją wagę, z wyłączeniem ocen z zajęć muzyki, plastyki i wychowania 

fizycznego, o czym uczeń jest jawnie informowany. Rodzice na pierwszym zebraniu otrzymują 

informację na temat obowiązujących wag poszczególnych ocen. 

6. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych 

uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz 

wskazanie: 

a) co uczeń ma poprawić 

b) co uczeń zrobił dobrze, 

c) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę, 

d) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

7. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej, końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej 

ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie: 

     a) jakie wymagania uczeń opanował, 

  b) jakie wymagania musi jeszcze opanować 

8. Jeśli uczeń lub rodzic uzna ustne uzasadnienie za niewystarczające, to na pisemny wniosek 

ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych złożony do Dyrekcji w terminie do 5 dni 

roboczych od powzięcia informacji o uzyskaniu bieżącej oceny z danego przedmiotu, nauczyciel 

wystawiający daną ocenę jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych uzasadnić pisemnie 

ustaloną ocenę. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w §4.6 i §4.7 

Pisemne uzasadnienie  oceny  nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w 

ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy. 

§ 5 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w par. 3 pkt.1, 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom. 

2. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące 
się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo 
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funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 
dydaktycznych, wynikających z ich specyfiki funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 6 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy 
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć lub z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych na lekcji wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku 
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii lub na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych 
ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 
uniemożliwia ustalenie rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/zwolniona. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz  na  podstawie  opinii  Poradni  psychologiczno-

pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenie potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego może nastąpić na podstawie orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/ zwolniona. 

§ 7 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia określonych w planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustalenia – według skali 
określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i śródrocznych ocen zachowania. 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 
przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Klasyfikacja roczna ucznia, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia 
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym według skali określonej w statucie szkoły. 
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4. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele oraz wychowawca klasy zobowiązani są poinformować w formie pisemnej, za 
pośrednictwem dziennika Librus, ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów 
o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.  

5. W przypadku oceny niedostatecznej poinformowanie powinno nastąpić miesiąc przed radą 
klasyfikacyjną, w przypadku ocen wyższych niż ocena niedostateczna oraz w przypadku oceny 
zachowania, w terminie 7 dni przed radą klasyfikacyjną. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z 
obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może zostać zmieniona tylko w 
wyniku w wyniku egzaminu poprawkowego – §15. 

7. Ustalona przez nauczyciela ocena pozytywna może zostać zmieniona tylko w wyniku 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności – §16. 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z jakichkolwiek zajęć edukacyjnych przeprowadza się 
egzamin klasyfikacyjny- §12. 

9. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych z wyłączeniem ocen z zajęć 
wychowania fizycznego, plastyki i muzyki. 

10. Ocena roczna obejmuje I i II półrocze i nie może być średnią arytmetyczną ocen. Powinna 
ona uwzględniać wkład i zaangażowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne z jakiegoś przedmiotu prowadzone są tylko w ciągu 
jednego półrocza, jako ocenę roczną wpisuje się ocenę śródroczną. 

§ 8 

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę 
zachowania – wychowawca klasy. 

§ 9 

1. Oceny cząstkowe i semestralne wystawiane są w skali sześciostopniowej zatwierdzonej przez 
MEN: 

1) stopień celujący – 6 , skrót: cel 

2) stopień bardzo dobry – 5, skrót: bdb 

3) stopień dobry – 4, skrót: db 

4) stopień dostateczny – 3, skrót: dst 

5) stopień dopuszczający – 2, skrót: dop 

6) stopień niedostateczny – 1, skrót: ndst 

2. Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) dopuszcza się stosowanie indywidualnych znaków: np. „+” i 

„-” . Ponadto w ocenianiu bieżącym znaki „+” i „-” mogą występować samodzielnie, przekładając 
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się na informację o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez ucznia, poprawnym bądź błędnym 

wykonaniu zadania, opanowaniu lub nieopanowaniu określonej umiejętności. Szczegółowe 

kryteria oceniania dotyczące znaków “+” i “-” stosowanych samodzielnie w ocenianiu bieżącym 

oraz ich wagę, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają dla klasy i zapoznają z 

nimi uczniów na początku każdego roku szkolnego. 

3. Zasady bieżącego oceniania: 

a) ocenianiu podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne, ćwiczenia 

gimnastyczne, prowadzenie zeszytu i wszelkie inne formy aktywności ucznia na lekcji, testy 

półroczne i testy roczne, próbne egzaminy w klasach 7 i 8. 

b) oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych: 

umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się; systematyczność pracy 

ucznia; samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany; zaangażowanie i 

kreatywność ucznia; umiejętność prezentowania wiedzy; umiejętność współpracy w grupie. 

c) kryteria oceniania, zasady ustalania i poprawiania stopni powinny być znane uczniom 

w momencie przystąpienia do prezentacji wiedzy i umiejętności, 

d) uczniowi należy stworzyć możliwość poprawienia ocen według następujących zasad:  

•  uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez 

nauczyciela i w czasie 2 tygodni od otrzymania pierwszej oceny, termin poprawy nauczyciel 

wpisuje w terminarzu lub komentarzu do oceny w dzienniku Librus;  

• ocena  poprawiona przez ucznia zostaje wpisana do dziennika Librus jako średnia ocen 

przed i po poprawie, a informacja o obu ocenach pozostaje w komentarzu; 

• w przypadku nieuzasadnionej nieobecności na sprawdzianie poprawkowym uczeń traci 

możliwość poprawy, 

• wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie 

ustalonej przez nauczyciela; 

• osoba nieobecna podczas prac klasowych, sprawdzianów zobowiązana jest wykazać się 

wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w formie i terminie podanym 

przez nauczyciela – w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Niedopełnienie tego 

obowiązku jest równoznaczne z niezaliczeniem danego zakresu materiału, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

• nie można poprawiać oceny uzyskanej z testów półrocznych i rocznych oraz 

wewnętrznych próbnych egzaminów w klasach VII/VIII. 

• kartkówki nie podlegają poprawie 

• uczniowie poprawiają oceny poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi  
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• plagiat oraz niesamodzielna praca podczas sprawdzianów, kartkówek, itp. skutkuje oceną 

niedostateczną, która nie podlega poprawie. Waga tej oceny jest równa wadze 

przewidzianej za daną pracę. 

e) Ustala się następującą ilość ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

Jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny  

Dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny  

Trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen  

Cztery i więcej godzin tygodniowo- minimum sześć ocen   

f) Przyjęto następującą skalę ocen cząstkowych z prac pisemnych: 

celujący      98% - 100% 
bardzo dobry     91% - 97% 
dobry      75% - 90% 
dostateczny    53% - 74% 
dopuszczający               35% - 52% 
niedostateczny   poniżej 35% 

g) Nauczyciel przedmiotu sprawdza prace pisemne w terminie do 14 dni, natomiast nauczyciel 

polonista w terminie do 21 dni od momentu napisania pracy przez uczniów. 

4. Każdej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności przyporządkowana jest jedna ocena, która 
zostaje wpisana przez nauczyciela do dziennika Librus. Każda ocena, uzyskiwana przez ucznia, 
ma swoją wagę, zgodnie z następującym schematem: 

WAGA 5 prace klasowe i ich poprawy sprawdziany, testy   

 

 

 

 

 

 

 

konkursy, 

zadania 

dodatkowe, 

występy 

WAGA 4 wewnątrzszkolne testy próbne 

testy śródroczne, testy roczne 

praca w klasie, 

kartkówki, 

odpowiedź ustna 

WAGA 3 recytacja, ćwiczenia praktyczne, 

dyktanda, karty pracy, praca 

indywidualna, 

prace 

długoterminowe, 

projekty, zadania 

powtórkowe 

WAGA 2 zeszyt ćwiczeń – po 

całkowitym uzupełnieniu 

zadania domowe, 

aktywność na lekcji, 

praca w grupie 

WAGA 1 nieprzygotowania, czytanie aktywność  
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Obowiązuje następujący przelicznik na oceny: 

Od 0 do 1,59 – niedostateczny 
Od 1,60 do 2,59 – dopuszczający 
Od 2,60 do 3,59 – dostateczny 
Od 3,60 do 4,59 – dobry 
Od 4,60 do 5,59 – bardzo dobry 
Od 5,60 do 6,00 – celujący 
Ocena z plusem - +0,5 
Ocena z minusem - - 0,25 

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania oceny 
rocznej. Dotyczy to uczniów: 

• którzy w II semestrze wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w nauce w 
stosunku do I semestru; 

• w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu itp.) 

 

5. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

a) Proces oceniania 

Ocena opisowa śródroczna i roczna powinna spełniać funkcję informacyjną, korekcyjną 

i motywującą. 

b) W dzienniku szkolnym odnotowywane są osiągnięcia uczniów zawierających takie elementy 

jak: umiejętność czytania, pisania, liczenia, mówienia, osiągnięcia: społeczno-przyrodnicze, 

artystyczno – techniczne, emocjonalno – społeczne. 

Rodzice są informowani o postępach dziecka na zebraniach, według kalendarza szkolnego, a 

także na bieżąco podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami lub poprzez informacje 

zapisane w zeszytach i ćwiczeniach ucznia. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego 

dokumentowania postępów pracy ucznia przez wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego, 

których najważniejszą częścią jest komentarz informujący o poziomie zdobytej wiedzy. 

Zachowanie oceniane jest również opisowo, systematycznie dokumentowane w dzienniku 

elektronicznym.     

c) Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali:  

Symbol   Skala słowna 

A    Praca na medal! 
B    Bardzo dobrze! 
C    Dobrze pracujesz 
D    Pracuj uważniej. Sprawdź czego nie umiesz. 
E    Musisz pracować więcej i uzupełnić podstawowe wiadomości. 
F    Nie powiodło się, musisz skorzystać z dodatkowej pomocy. 
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d) Dokumentowanie pracy dzieci: 

- karty pracy, 
- prace plastyczne, 
- zeszyty, 
- sprawdziany, testy, 
- inne. 

e) Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny 

f) Oceny semestralne generowane są w dzienniku elektronicznym na podstawie komentarzy 

wystawianych z bieżących ocen. Na koniec roku szkolnego nauczyciel generuje w dzienniku 

ocenę opisową, z niej przygotowuje ocenę opisową na świadectwo szkolne. 

6. W klasie IV wprowadza się okres ochronny od 1 do 15 września. W okresie tym nie stawia się 
uczniom ocen niedostatecznych. 

7. Ustala się, że w jednym tygodniu mogą zostać przeprowadzone nie więcej niż 3 prace 
klasowe/sprawdziany, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku. 
W ciągu jednego dnia może być tylko jeden sprawdzian/praca klasowa. Powyższy zapis nie 
dotyczy sprawdzianów poprawkowych, które nie są dla ucznia obowiązkowe. 

 

§ 10 

1. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciele biorą pod uwagę następujące kryteria: 

a) stosunek do obowiązków szkolnych, który przejawia się w:  

- przygotowaniu do lekcji 

- terminowym wykonywaniu powierzonych zadań 

- pracy na lekcji 

- punktualności i nieopuszczaniu lekcji bez wyraźnej potrzeby 

b) kultura osobista, przejawiająca się w: 

- życzliwym i uprzejmym stosunku do wszystkich pracowników szkoły (administracyjnych, 

pracowników obsługi, wychowawców świetlicy, wszystkich nauczycieli) 

- kulturze słowa 

- uczciwości podczas klasówek (nieściąganie, niepopełnianie plagiatu, wykonywanie zadań 

samodzielnie) 

- piciu i spożywaniu posiłków tylko podczas przerw (wyjątek stanowią uczniowie przewlekle 

chorzy lub niekorzystne warunki pogodowe - możliwość picia wody) 
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- wyłączeniu bądź wyciszeniu telefonu oraz wszystkich innych urządzeń wielofunkcyjnych 

mających łączność z Internetem na terenie szkoły, używaniu ich tylko za zgodą i pod  nadzorem 

nauczyciela; naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń wielofunkcyjnych mających łączność z Internetem na terenie szkoły powoduje 

uruchomienie „Procedury korzystania  z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Szkole 

Podstawowej nr 59 gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu.” (załącznik do Statutu) 

- zachowaniu i postawie zgodnej z normami  w różnych sytuacjach społecznych 

c) aktywność społeczna obejmuje: 
 
- relacje z rówieśnikami 
- zachowanie na przerwach (jako spontaniczna, zależna od ucznia aktywność) 
- zaangażowanie w życie klasy, szkoły 
- szanowanie mienie szkolnego  i cudzego 
- przeciwstawianie się przejawom agresji i łamaniu norm 
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 

d) zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby to: 

- dbałość o bezpieczeństwo własne i innych 
- skłonność do skorygowania własnego zachowania  
- uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 
- niestosowanie używek (alkohol, narkotyki, dopalacze),  
- niepalenie papierosów  
- informowanie nauczycieli o zaobserwowanych lub doświadczonych przypadkach przemocy, 
próbach demoralizacji, namawiania do kupna czy zażywania narkotyków, alkoholu i tytoniu oraz 
innych zagrożeniach, 

Podejrzenie ucznia o naruszenie tego punktu powoduje automatyczne rozpoczęcie działań 

zgodnie z  Procedurami postępowania związanymi z zagrożeniami wewnętrznymi  (załącznik w Statucie). 

 e) dbałość o wygląd zewnętrzny i przestrzeganie właściwego stroju: 

- przestrzeganie obowiązującego stroju galowego podczas uroczystości szkolnych (strój galowy: 

koszula w kolorze białym, długie, ciemne spodnie, ciemne obuwie dla chłopców, dla dziewcząt: 

biała bluzka, ciemna spódnica o długości midi lub długie, ciemne spodnie) 

- podczas zajęć, uroczystości itp. na terenie szkoły uczeń nie stosuje makijażu, ma naturalny kolor 

włosów, nie nosi kontrowersyjnych fryzur, ma naturalne niepomalowane paznokcie, nie nosi 

nakryć głowy (np. chustka, czapka, kapelusz, kaptur - wyjątek stanowią dyskoteki i zabawy 

szkolne oraz inne imprezy okolicznościowe np. Pierwszy Dzień Wiosny, konkursy i zabawy) 

- przestrzeganie właściwego stroju na terenie szkoły – noszenie bluzek zasłaniających brzuch/ 

plecy, ubrań nieprzezroczystych, spodenek lub spódnic o stosownej długości - midi, 

bezpiecznego obuwia - na płaskim obcasie, bezpiecznej biżuterii) 

2. Ustala się jedną ocenę zachowania uwzględniającą wszystkie powyższe elementy. 
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3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Ocena zachowania ucznia jest wystawiana przez wychowawcę klasy. 

Wychowawca konsultuje się z: 

- nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, 

- zespołem klasowym 

- uczniem dokonującym samooceny 

Dodatkowo raz w półroczu rodzice otrzymają w formie pisemnej informację o zachowaniu 
ucznia (załącznik – kwartalny arkusz obserwacji zachowania ucznia) 

5. W klasach I-III semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

6. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się 
według następującej skali: 

- wzorowe, 
- bardzo dobre, 
- dobre, 
- poprawne, 
- nieodpowiednie, 
- naganne. 

7. Na początku roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem 
oceniania zachowania. 

8. Wyjściową oceną z zachowania jest ocena dobra. 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10. Ocenę roczną zachowania ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem określonych 

w regulaminie kryteriów na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

11.Ocena  zachowania jest jawna i ustnie umotywowana na prośbę prawnych opiekunów dziecka. 

12. Uczeń, który opuścił w półroczu ponad 50% godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje 

automatycznie ocenę naganną. 

13. O obniżeniu oceny zachowania (ocena nieodpowiednia lub naganna) należy poinformować 

rodziców na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 
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14. Ocena zachowania jest zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na radzie klasyfikacyjnej za I 
półrocze i jako ocena roczna. 

15. Określenie wymagań na poszczególną ocenę. 

 

Zachowanie wzorowe 
Uczeń przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. uczeń osiąga wyniki 
nauczania maksymalne 
w stosunku do swoich 
możliwości, 
2. zawsze jest przygoto-
wany do lekcji, sumien-
nie wykonuje polecenia 
nauczyciela, rzetelnie 
wywiązuje się z powie-
rzonych mu oraz po-
dejmowanych dobro-
wolnie różnorodnych 
prac i zadań, można na 
nim polegać, 
3. pilnie uważa na lek-
cjach, 
4. zawsze wzorowo wy-
konuje powierzone mu 
obowiązki, 
5. nie opuszcza zajęć 
lekcyjnych bez ważnego 
powodu, 
6. nie ma żadnych go-
dzin nieusprawiedliwio-
nych, 
7. nie ma żadnych 

celowych spóźnień. 

1. nigdy nie 
używa wul-
garnych 
słów, wyka-
zuje wysoką 
kulturę sło-
wa, 
2. jest tole-
rancyjny, 
szanuje god-
ność osobi-
stą i z sza-
cunkiem 
odnosi się do 
innych osób, 
3. wzorowo 
zachowuje 
się na lek-
cjach, pod-
czas przerw i 
poza szkołą, 
4. respektuje 

zasady 

współżycia 

społecznego 

i ogólnie 

przyjęte 

normy 

etyczne 

wobec siebie 

1. umie współ-
żyć w zespole, 
2. jest uczynny, 
chętnie pomaga 
innym, 
3. dba o wygląd 
klasy i najbliż-
szego otocze-
nia, 
4. jest zaanga-
żowany w życie 
klasy, szanuje 
mienie własne, 
innych osób i 
społeczne, 
5. nie wykazuje 
przejawów 
agresji, przeciw-
stawia się prze-
jawom przemo-
cy, agresji i bru-
talności, 
6. wykazuje 
inicjatywę w 
podejmowaniu 
działalności na 
rzecz klasy, 
szkoły, środo-
wiska lokalne-
go, 
7. postępuje 

1. w szkole i poza 

szkołą zachowuje  

się bez zarzutu, 

godnie ją 

reprezentuje, 

2. dba o 

bezpieczeństwo i 

zdrowie własne 

oraz innych osób. 

3. sam dostrzega i 

właściwie reaguje 

na własne błędy i 

potknięcia, 

4. jest wzorem dla 

innych 

5. nie ulega 

namowom, 

naciskom, potrafi 

bronić własnego 

zdania, nie daje się 

sprowokować, 

6. rozwija swoje 

zainteresowania i 

1. Wygląd 

zewnętrzny i 

strój ucznia   

nigdy nie budzi 

jakichkolwiek 

zastrzeżeń  
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i innych, zgodnie z 

dobrem 

szkolnej 

społeczności, 

dba o honor i 

tradycje szkoły 

uzdolnienia na 

zajęciach 

szkolnych, 

pozaszkolnych lub 

poprzez 

samokształcenie, 

7. nie ulega 

nałogom, 

8. bierze udział 

jeżeli ma 

możliwości i 

predyspozycje) w 

konkursach, 

zawodach, 

imprezach, 

uroczystościach 

klasowych, 

szkolnych i 

pozaszkolnych lub 

czynnie 

uczestniczy w ich 

organizowaniu, 

Zachowanie bardzo dobre 

Uczeń przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. osiąga wyniki naucza-
nia wysokie w stosunku 
do swoich możliwości, 
2. zawsze jest przygoto-
wany do lekcji, 
3. wykonuje polecenia 
nauczyciela, podejmuje 
się wykonywania dodat-
kowych zadań na prośbę 

1. Nie używa 

wulgarnych 

słów, jest 

kulturalny 

wobec doro-

słych i ró-

wieśników 

1. Potrafi 

współpracować 

w zespole.  

2. Gotowy do 

pomocy innym 

3. Dba o wy-

1. w szkole i poza 
szkołą zachowuje 
się bez zarzutu, 
godnie ją repre-
zentuje, 
2. dba o bezpie-
czeństwo i zdro-
wie własne oraz 
innych osób. 

1. Uczeń nosi 

ubiory schlud-

ne, estetyczne, 

bezpieczne 

2. przestrzega 

ubioru galowe-
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nauczyciela, 
4. pilnie uważa na lek-
cjach, 
5. nie ma godzin  
nieusprawiedliwionych, 
6. nie opuszcza zajęć 
lekcyjnych bez ważnego 
powodu, 
7. nie ma żadnych 

celowych spóźnień 

2. Zachowu-

je się bardzo 

dobrze w 

szkole i poza 

szkołą 

3. respektuje 

zasady 

współżycia 

społecznego 

i ogólnie 

przyjęte  

normy 

etyczne 

wobec siebie 

i innych, 

gląd klasy i naj-

bliższego oto-

czenia 

4. jest zaanga-

żowany w życie 

klasy, szanuje 

mienie własne, 

innych osób i 

społeczne, 

5. nie wykazuje 

przejawów 

agresji,  

6. 

przeciwstawia 

się przejawom 

przemocy, 

agresji i 

brutalności, 

7. bardzo do-

brze wywiązuje 

się z powierzo-

nych 

obowiązków 

3. nie ulega na-
mowom, naci-
skom, potrafi 
bronić własnego 
zdania, nie daje się 
sprowokować, 
4. sam dostrzega i 
właściwie reaguje 
na własne błędy i 
potknięcia, 
5. angażuje się 
(jeżeli ma możli-
wości i predyspo-
zycje) do udziału 
w konkursach, 
zawodach, impre-
zach, uroczysto-
ściach klasowych, 
szkolnych i po-
zaszkolnych lub 
czynnie uczestni-
czy w ich organi-
zowaniu 
6. rozwija swoje 
zainteresowania i 
uzdolnienia na 
zajęciach szkol-
nych, pozaszkol-
nych lub poprzez 
samokształcenie, 
7. nie ulega nało-

gom 

go. 

3. Dba o swój 

wygląd, jest 

czysty i staran-

nie ubrany 

4. zawsze cho-

dzi we właści-

wym obuwiu na 

terenie szkoły 

5. odstępstwo 

zdarzyło się 1x 

 

Zachowanie dobre 

Uczeń przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność  

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Wywiązuje się ze 1. Taktowny, 1. Potrafi 1. Rozwija swoje 1. Uczeń nosi 
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wszystkich podsta-
wowych zadań 
szkolnych 
2. Sporadycznie 
spóźnia się na zaję-
cia szkolne 
3. Ma wszystkie 
nieobecności 
usprawiedliwione 
4. Jest przygotowa-

ny do lekcji 

grzeczny wo-
bec nauczycieli 
2. Przestrzega 
zasad w szkole 
i poza nią 
3. Nie używa 

wulgaryzmów 

współpracować 
2. Nie używa 
przemocy 
3. Wykazuje 

aktywności na 

rzecz klasy i 

szkoły 

zainteresowania 
2. Dba o swoje 
bezpieczeństwo 
3. Przeciwstawia 
się wulgarności i 
brutalności 
4. Nie ulega na-
łogom 
5. Reaguje na 

upomnienia nau-

czyciela, koryguje 

własne zachowa-

nie 

ubiory zgodnie z 

normami obycza-

jowymi i prze-

strzega stroju 

galowego, 

2. Zdarzyło się (2-

3x), że strój 

ucznia lub za-

chowanie przez 

niego higieny 

budziło zastrze-

żenia, ale po   

zwróceniu uwagi 

dostosował się do 

wymagań 

Zachowanie poprawne 

Uczeń zazwyczaj przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

w przypadku ewentualnych naruszeń regulaminu potrafi wyciągnąć właściwe wnioski. 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we własny 

rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Zazwyczaj jest 
przygotowany do 
zajęć 
2. Zdarza się, że 

nie wywiązuje się 

ze swoich zobo-

wiązań 

1. Sporadycz-
nie zdarza się, 
że jest nietak-
towny lub nie-
kulturalny 
2. Nie używa 

wulgaryzmów 

1. Potrafi 
współpracować, 
ale zdarzają się 
konflikty 
2. Nie uchyla się 

od zadań na 

rzecz klasy i 

szkoły, ale nie 

wykazuje wła-

1. Nie jest zaintere-
sowany rozwija-
niem własnych 
uzdolnień 
2. Upomniany ko-
ryguje zachowanie  
3. Nie ulega nało-
gom 
4. Zdarza mu się 
być nieprawdo-

1. Kilkakrotnie 

(4-5x) zwracano 

uczniowi uwagę 

na niestosowność 

stroju lub niedo-

stateczną dbałość 

o higienę 
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snej inicjatywy mównym 
5. Spontaniczna 

aktywność nie zaw-

sze jest konstruk-

tywna, ale nie jest 

niebezpieczny dla 

innych, nie niszczy 

mienia i nie upoka-

rza 
Zachowanie nieodpowiednie 

Uczeń nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Często nieprzygo-
towany do lekcji 
2. Często nie wy-
wiązuje się ze zo-
bowiązań 
3. Nie pracuje na 
miarę swoich moż-
liwości 
4. Ma lekceważący 
stosunek do nauki 
5. Często spóźnia 
się 
6. Nie zabiega o 

usprawiedliwienie 

nieobecności 

1. Bywa niekul-

turalny, nietak-

towny wobec 

dorosłych i 

rówieśników 

2. Zdarza się, 

że używa wul-

garyzmów 

3. Zachowuje 

się niestosow-

nie do sytuacji. 

4. Niszczy mie-

nie szkolne 

(brudzi ławki, 

ściany, niszczy 

urządzenia 

szkolne). Nie 

szanuje cudzej 

własności. 

1. Ma trudności 
z podejmowa-
niem współpra-
cy 
2. Zdarzają mu 
się konflikty 
3. Czasem 
wszczyna bójki 
4. Nie wykazuje 

aktywności  na 

rzecz klasy, czy 

szkoły. 

1. Nie wykazuje 

chęci poprawy 

2. Nie rozwija 

uzdolnień 

3. Nie zawsze 

reaguje na uwagi 

nauczyciela 

4. Często odrzuca 

pomoc nauczycie-

la 

5. Czasami 

stwarza 

świadomie 

sytuacje 

konfliktowe, 

wspiera swoim 

zachowaniem i 

postawą 

zachowania 

aspołeczne. 

1. Niestosownie 

ubrany 

2. Nie dba o hi-

gienę i wygląd. 

3. Nie reaguje na 

zwracanie mu 

uwagi. 
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Zachowanie naganne 

Uczeń nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Rażące zaniedby-
wanie obowiązków 
szkolnych 
2. Notoryczne nieo-
becności, spóźnienia 
3. Nieprzygotowany 
do lekcji 
4. Umyślnie zakłóca 

przebieg lekcji 

1. Jest wulgar-
ny, arogancko i 
lekceważąco 
odnosi się do 
nauczycieli i 
rówieśników 
2. Zachowuje 

się niezgodnie z 

przyjętymi 

normami  

1. Nie potrafi 
współpracować 
2. Wszczyna 
bójki 
3. Niszczy cudze 
mienie 
4. Jest obojętny 
na cudzą krzyw-
dę 
5. Przywłaszcza 
cudzą własność 
6. Narusza cu-

dzą godność 

1. Nie wykazuje 

żadnej chęci po-

prawy 

2. Rażąco zanie-

dbuje własny 

rozwój, nie 

uczestniczy we 

wskazanych zaję-

ciach pomoco-

wych 

3. Nie reaguje na 

uwagi nauczycieli 

4. Nie przestrzega 

bezpieczeństwa 

5.  Ulega nało-

gom-posiada lub 

pali papierosy i e-

papierosy, posiada 

lub pije alkohol, 

posiada lub 

przyjmuje narko-

tyki lub dopalacze 

i tym samym na-

raża na uszczer-

bek nie tylko wła-

sne zdrowie,  ale i 

dobre imię szkoły  

1. Notorycznie 

niestosownie 

ubrany. 

2. Notorycznie nie 

dba  o higienę i 

wygląd. 

3. Notorycznie nie 

reaguje na zwra-

canie mu uwagi. 
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16. Rodzice /prawni opiekunowie mają prawo odwołać się od przewidywanej oceny rocznej za-

chowania. Odwołanie w formie pisemnej kierują do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od otrzy-

mania informacji o proponowanej ocenie zachowania. 

17. Rozpatrzenie prośby o podwyższenie oceny zachowania jest możliwe tylko na pisemną prośbę 

prawnych opiekunów dziecka w przypadku, gdy uczeń spełnia 4 z 6 wymienionych w regulaminie 

warunków: 

Uczeń: 

- ma 100% usprawiedliwioną absencję spowodowaną chorobą lub innymi wypadkami losowymi 

- zawsze był przygotowany do zajęć, w dziennikach lekcyjnych brak wpisów potwierdzających 

nieprzygotowanie ( np, 1) 

- poprawia oceny w terminach  wyznaczonych  przez nauczyciela, 

- przeciwstawia się przejawom agresji i wulgarności, 

- uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych, 

- pomaga w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. 

18. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji rozpatrującej wniosek 
o podwyższenie oceny zachowania wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog/psycholog 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców.  

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. W przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania, ocenę ustala się w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

Z posiedzenia komisji, sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 
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5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie niższa od ustalonej wcześniej, protokół nato-

miast stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 11 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w 
miarę swych możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

§ 12 

1. Uczeń może nie 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. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

- spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 nie obejmuje 
zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Uczeń, który z przyczyn 
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może 
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadza-

ny ten egzamin. 
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Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z 

których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia.  

11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych od-

powiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Proto-

kół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§13 

Organizacja  nauczania indywidualnego w szkole 

1. Obowiązek organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia spoczywa na Dyrektorze szkoły.  

2. Dyrektor, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia pełnoletniego oraz na 
podstawie załączonego do wniosku orzeczenia Poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
poradni specjalistycznej, pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o podjęciu decyzji 
dotyczącej realizacji nauczania, ilości godzin i podziału  oraz rozpoczyna jego realizację.  

3. Dyrektor szkoły (przedszkola), na podstawie orzeczenia, ustala zakres, miejsce i czas 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania lub zajęć indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego, a także formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej niezbędnych dla 
dziecka/ucznia.  Działania Dyrektora szkoły dotyczące uruchomienia nauczania indywidualnego 
podejmowane są w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. W ramach nauczania indywidualnego nauczyciele są zobowiązani do realizacji przedmiotów 
ujętych w szkolnym planie nauczania proporcjonalnie do ogólnej liczby godzin tej formy 
nauczania. 

Z tych przedmiotów uczeń musi zostać oceniony, a to z kolei stanowi podstawę do 
klasyfikowania i promowania do kolejnej klasy. Nauczyciel musi kierować się podstawą 
programową i jednocześnie dostosować program do indywidualnych możliwości ucznia i zaleceń 
zawartych w orzeczeniu PPP. 

5. Każdy nauczyciel przygotowuje indywidualny plan pracy z uczniem, uwzględniając liczbę 
przyznanych godzin do realizacji 
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6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne z danym 
uczniem, może wyrazić zgodę na odstąpienie od niektórych treści nauczania objętych 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ze względu na ograniczone możliwości psychofizyczne 
ucznia lub/i warunki organizacyjne nauczania. 

7. Nauczyciele powinni dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego. Szkoła jest również zobowiązana do dostosowania warunków i form 
przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb dziecka 
określonych w orzeczeniu. 

8. Ocena z zachowania ucznia nauczanego indywidualnie. 

Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym winien również otrzymać ocenę zachowania,  dlatego 
każdorazowo  indywidualnie opracowuje się umowę (kontrakt), w jaki sposób zachowanie ucznia 
zostanie ocenione. Kontrakt zostaje przedstawiony rodzicom na pierwszym posiedzeniu zespołu 
wychowawczego, złożenie przez nich podpisu jest jednoznaczne z akceptacją sposobu oceny 
zachowania. 

9. Dokumentowanie przebiegu nauczania indywidualnego. 

W szkole należy prowadzić dzienniki indywidualnego nauczania dla każdego dziecka 
posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Uczeń przynależy do konkretnej 
klasy, a więc jest również wpisany do dziennika lekcyjnego danej klasy (z odpowiednią adnotacją 
o realizacji nauczania indywidualnego). Do tego dziennika lekcyjnego wpisuje się też oceny 
okresowe i roczne. Na świadectwie ukończenia szkoły, a także na świadectwie promocyjnym, nie 
umieszcza się żadnych adnotacji dotyczących realizacji indywidualnego nauczania.  

§ 14 

1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 
jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym zostały ocenione pozytywnie. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada 
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 
ucznia klas I –III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 
rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczanie, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole 
podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 
ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 
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6. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym półroczu, to w 
takim przypadku ocena śródroczna staje się automatycznie oceną roczną. 

7. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4,75 
i zachowaniem bardzo dobrym lub wzorowym. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej 
uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 
rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

9. Nagrodę książkową otrzymują uczniowie ze średnią ocen 5,00 i powyżej oraz z zachowaniem 
wzorowym. 

§ 15 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
(śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z 
których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel o którym mowa w ust.4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię 

i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informa-
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cję o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-

tycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który nie udzielił powyżej 50% poprawnych odpowiedzi, nie zdaje egzaminu 
poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.8. 

8. 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. 

§ 16 

Warunki i tryb uzyskiwania ocen rocznych wyższych niż przewidywane. 

1. Uczeń lub jego rodzice składają u Dyrektora szkoły podanie o przeprowadzenie sprawdzianu 
wiadomości i umiejętności weryfikującego ocenę z pozytywnej na pozytywną, w ciągu 3 dni od 
otrzymania informacji o proponowanej ocenie rocznej. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

3. Wniosek o egzamin rozpatruje komisja w składzie: 

- Dyrektor szkoły, 

- nauczyciel uczący danego przedmiotu, 

- nauczyciel uczący pokrewnego przedmiotu lub inny nauczyciel wyznaczony przez 
Dyrektora szkoły, 

- wychowawca klasy. 

4. Sprawdzian weryfikujący ocenę obejmuje cały zakres materiału z danego roku. Ma on formę 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dy-

rektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edu-

kacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z Dyrektorem tej szkoły.  
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7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; imiona i 

nazwiska osób wchodzących w skład komisji; termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

imię i nazwisko ucznia; zadania sprawdzające i ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  Uczeń otrzymuje 

ocenę, o którą się stara, po uzyskaniu powyżej 90% poprawnych odpowiedzi. Do protokołu, do-

łącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 

i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

8. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu nie może być niższa od wcześniej otrzymanej. 

 

§ 17 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej. 
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Procedura dopuszczania do użytku programów nauczania, podręczników i materiałów 

edukacyjnych 

 w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. 

zm.) - art. 22a, art. 22aa, art. 22ab, art. 22ac ust. 1, art. 22ad, art. 22ae. 

Ustawa z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017r, poz. 60) – art. 273, art. 293. 

Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 

tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 

tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 

356) 

 

Procedura dopuszczania do użytku programów nauczania 

 

1. Program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap 

edukacyjny z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, zwany dalej „programem nauczania”, nauczyciel lub zespół 

nauczycieli przedstawia Dyrektorowi szkoły, przekazując program nauczania w formie 

elektronicznej, a także wypełnioną kartę informacyjną, stanowiącą załącznik do niniejszej 

procedury. 

 

2. Program nauczania dopuszcza do użytku w szkole Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 

 

3. Program nauczania zaproponowany do użytku może być opracowany: 

a) samodzielnie przez nauczyciela, 

b) we współpracy z innymi nauczycielami, 

c) przez innego autora (autorów), 

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

 

4. Program nauczania zaproponowany do użytku powinien być dostosowany do potrzeb i 

możliwości uczniów, dla których ma być przeznaczony. 

https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22a_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22aa_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22ab_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22ac_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22ad_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22ae_u_0_p_0_l_0_i_0
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5. Zaproponowany program nauczania obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny z 

zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

 

6. W latach szkolnych 2017/2018 - 2020/2021 program nauczania może obejmować tylko klasy 

VII-VIII. 

 

7. Dla zajęć edukacyjnych nieobjętych podstawą programową, ale obowiązkowych dla uczniów 

(wpisanych do szkolnego planu nauczania), program nauczania nie obejmuje etapu edukacyjnego, 

ale czas trwania tych zajęć. 

 

8. Dyrektor dopuszcza do użytku program nauczania, jeżeli: 

a) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, określonej w odrębnych przepisach, 

b) zawiera cele kształcenia, 

c) zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, 

d) zawiera sposoby osiągania celów kształcenia, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji 

pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie 

realizowany, 

e) zawiera opis założonych osiągnięć ucznia, 

f) zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, 

g) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

 

9. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez 

właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych. 

 

10. Nauczyciel religii przekazuje program nauczania Dyrektorowi szkoły w formie elektronicznej 

wraz z kartą informacyjną wypełnioną w zakresie pkt. I i II; program nie podlega opiniowaniu 

Rady Pedagogicznej i zostaje wpisany do Szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

11. Programy nauczania dopuszczone do użytku w szkole stanowią Szkolny zestaw programów 

nauczania.  

 

Procedura dopuszczania do użytku podręczników 

 

1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół 

nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII szkoły 

podstawowej,  przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:  

a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka 

obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w 

przypadku klas I–III szkoły podstawowej;  
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b) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do 

danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VIII szkoły 

podstawowej;  

c) materiałów ćwiczeniowych.  

 

2. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić Dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego 

podręcznika lub materiału edukacyjnego:  

a) do języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania 

języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VIII szkoły podstawowej;  

b) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;  

 

3. Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.  

 

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub 

materiałów edukacyjnych,  ustala:  

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,  

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym  

– po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:  

a) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany 

materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, 

materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;  

b) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe.  

 

6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.  

 

7. Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania 

ustalonych dla tych szkół.  

 

8. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę 

podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
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9. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie, 

o którym mowa, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

 

10. Koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.  

 

11. Rada Pedagogiczna zatwierdza w drodze uchwały Szkolny zestaw podręczników. Dyrektor szkoły 

podaje do publicznej wiadomości Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 
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Załącznik 

KARTA INFORMACYJNA 

DO PROGRAMU NAUCZANIA 

Z …………………………………………………… 

rodzaj zajęć edukacyjnych 

 

a) dla klasy rozpoczynającej I etap edukacyjny w roku szkolnym ................................ 

b) dla klasy rozpoczynającej II etap edukacyjny w roku szkolnym ............................... 

c) dla klasy VII rozpoczynającej naukę w roku szkolnym ............................................. 

d) dla klasy …… rozpoczynającej naukę w roku szkolnym ........................................... 

 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA NAUCZYCIEL 

I. Pełna nazwa programu 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

II. Autorzy programu 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

III. Opracowanie programu (właściwe podkreślić) 

1. samodzielnie przez nauczyciela  

2. we współpracy z innymi nauczycielami 

3. przez innego autora (autorów)  

4. przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami 

IV. Analiza programu 

 TAK / NIE 

Program nauczania obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny (w latach 

2017/2018 - 2020/2021: klasy VII i VIII) 

 

Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań 

edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

określonej w odrębnych przepisach 

 

Program nauczania zawiera szczegółowe cele kształcenia  

Program nauczania zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego 

 

Program nauczania zawiera sposoby osiągania celów kształcenia, z 

uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i 

możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany 

 

Program nauczania zawiera opis założonych osiągnięć ucznia  

Program nauczania zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania 

osiągnięć ucznia 

 

Program nauczania jest poprawny pod względem merytorycznym i 

dydaktycznym 

 

Program zawiera treści wykraczające poza podstawę programową  

 

Podpis nauczyciela/nauczycieli …………………………………….. 
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CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA DYREKTOR 

 

V. Program zaopiniowano na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu .................................. 

 

Dopuszczam do użytku w szkole przedstawiony program nauczania 

 

 

Data: .......................     Podpis dyrektora: ........................... 

 

 

 

VI. Program wpisano do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny: 

 

a) ......................................... pod numerem: .................................... 

b) ......................................... pod numerem: .................................... 

c) ......................................... pod numerem: .................................... 

d) ......................................... pod numerem: .................................... 

e) ......................................... pod numerem: .................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI 
 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 59 IM.J.H.DĄBROWSKIEGO 
W  POZNANIU 

 
 
 
                                I   Postanowienia  ogólne 
 
Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres 
podstawowych obowiązków nauczyciela. 
  

1. Harmonogram dyżurów układany jest przez wyznaczonych nauczycieli, a zatwierdzany 
przez Dyrektora szkoły.  

2. Miejscem dyżurów nauczycieli są: korytarze szkolne: na I piętrze i na parterze, w szatni 
oraz na boisku szkolnym, podzielonym na strefę A i B. 

3. Nauczyciel mający dyżur na korytarzu szkolnym podczas dużej przerwy, w pierwszej 
kolejności sprawdza korytarz na piętrze, a następnie dyżuruje na parterze. 

4. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. 
5. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciela zaczyna się o godz. 7.05  
6. Dyżury pełnią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
7. Każdy nauczyciel ma proporcjonalny czas trwania dyżurów do liczby godzin etatowych. 
8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje 

również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, 
to dyżur przejmuje nauczyciel rezerwowy.  

9. Dyżur za nieobecnego nauczyciela przejmuje nauczyciel z „rezerwy” 
 
 
                          II  Obowiązki nauczyciela dyżurującego 
 
Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za ład i 
porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, bieganie po korytarzu, po 
schodach, wychylanie się przez balustradę, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące 
do bójek. 
 
Do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy: 
 

1. Punktualne rozpoczynanie dyżurów w wyznaczonych miejscach. 
2. Nauczyciel dyżurny udaje się na miejsce dyżuru niezwłocznie po dzwonku na przerwę. 
3. Czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczniów, interweniowanie w razie potrzeby. 
4. Kontrolowanie zachowania dzieci w sanitariatach. 



5. Zapobieganie i zwalczanie nałogów, którym mogą się poddawać uczniowie podczas 
przerw. 

6. Rozstrzyganie sporów między uczniami i zauważonym negatywnym zachowaniu się   
poszczególnych uczniów. 

7. Eliminuje gry i zabawy zagrażające życiu i zdrowiu uczniów. 
8. Nadzorowanie spokojnego, wchodzenia uczniów do szkoły z boiska. 
9. Egzekwowanie, aby uczniowie w czasie przerwy nie stali na schodach wejściowych do 

szkoły. 
10. Zgłoszenie Dyrektorowi szkoły informacji o zauważonych usterkach i zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa,  zdrowia i życia. 
11. Udzielenie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu uczniowi w zdarzeniach mających    

znamiona wypadku, wezwanie Dyrektora szkoły.    
12. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły. 
13. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim 

stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu w którym 
dyżurował. 

14. Nauczyciele nie pełniący dyżuru w danym dniu opuszczają pokój nauczycielski 
niezwłocznie po dzwonku na lekcje i wpuszczają do sal lekcyjnych uczniów 
powracających z przerwy.  

              
 
 

III. Postanowienia końcowe 
 

 
1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów. 
2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich 
propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły. 
3. Nie wywiązywanie się nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 
konsekwencje służbowe. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.  
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PROCEDURY  
ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. GEN J.H. DĄBROWSKIEGO  
W POZNANIU 

 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
 
Rozporządzenie MEN z dnia  z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 
59 i 949) 
 
Rozporządzenie MEN z dnia  z dnia 28 sierpnia  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  szkołach i 
placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643) 
 
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
 

I 
 

1. W szkole organizuje się i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 
oraz nauczycielom. 

2. Pomoc udzielana uczniowi polega na  rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz diagnozowaniu 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.  
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności z: 

a. niepełnosprawności; 
b. niedostosowania społecznego; 
c. zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
d. zaburzeń zachowania lub emocji; 
e. ze szczególnych uzdolnień; 
f. ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
g. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
h. z choroby przewlekłej; 
i. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
j. z niepowodzeń edukacyjnych; 
k. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
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l. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub  
ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 
kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona dobrowolnie i nieodpłatnie uczniom, 
rodzicom i nauczycielom. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor. 
5. Pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy, specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda, 

terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy). 
6. Pomoc powyższa jest prowadzona we współpracy z: 

a. rodzicami uczniów, 
b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, 
c. podmiotami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny, 
d. placówkami doskonalenia nauczycieli, 
e. innymi szkołami. 

  
7. Pomoc udzielana jest i z inicjatywy: 

a. ucznia, 
b. rodziców, 
c. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, dyrektora szkoły, 
d. poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej, 
e. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego. 
f. organizacji pozarządowej lub innych instytucji działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
  

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana może być w formie: 
a. zajęć rozwijających uzdolnienia, 
b. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
c. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 
d. zajęć specjalistycznych: 

 korekcyjno-kompensacyjnych, 

 logopedycznych,  

 rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,  

 innych o charakterze terapeutycznym, 
e. porad i  konsultacji dla uczniów, 
f. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 
g. porad,  konsultacji, warsztatów i szkoleń - dla nauczycieli i rodziców. 

 
9. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły organizuje się indywidualne nauczanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania. Organizowane jest zgodnie z zaleceniami, na czas określony 
w orzeczeniu, w sposób umożliwiający uczestniczenie dziecka w życiu szkoły i udział 
w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. 

10. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uruchamiana jest po stwierdzeniu 
u ucznia specjalnych potrzeb lub z początkiem roku szkolnego. 

11. Dyrektor powołuje koordynatorów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Powierza im obowiązki i działania związane z organizacją pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

12. Koordynatorzy współpracują z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, innymi 
instytucjami oraz rodzicami uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

13. Udział ucznia w zajęciach wymaga zgody rodzica, który informowany jest o formie 
i wymiarze udzielanej pomocy. 
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14. Wychowawca zamieszcza informacje na temat ustalonych form pomocy w tabeli zbiorczej. 
15. Ogólny rejestr szkolny zajęć psychologiczno–pedagogicznych sporządzają koordynatorzy 

i czuwają nad stałą aktualizacją wiedzy o uczniach wymagających pomocy. 
16. Nauczyciele i specjaliści w szkole rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, ich zainteresowania i uzdolnienia.  
17. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

i możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną 
nauczyciel, wychowawca lub specjalista udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy 
z uczniem i informują o tym koordynatora i wychowawcę.  

18. Wychowawca i koordynator pomocy informuje innych nauczycieli lub specjalistów 
o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną, jeżeli stwierdzi taką 
potrzebę.  

19. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę i koordynatora pomocy, że konieczne jest 
objęcie ucznia którąś z form pomocy, nauczyciele planują jej udzielanie, ustalając formy, 
okres udzielania pomocy i wymiar godzin. 

20. Korzystanie z poszczególnych form pomocy trwa do czasu zlikwidowania opóźnień 
w osiągnięciu podstawy programowej, złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń 
decydujących o udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

21. Liczba uczestników poszczególnych zajęć: 
a. zajęcia rozwijające uzdolnienia – do 8 uczniów, 
b. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – do 8 uczniów, 
c. zajęcia specjalistyczne: 

 korekcyjno-kompensacyjne – do 5 uczniów, 

 logopedyczne – do 4 uczniów, 

 rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – do 10 uczniów, 
22. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć 

specjalistycznych wynosi 45 min. 
 
 

II 
 

Postępowanie w  przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. 

 
1. Pomoc udzielana jest na podstawie: 

a. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
b. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauczania 
indywidualnego, 

c. informacji przekazanych przez nauczyciela, wychowawcę, specjalistę lub rodzica o 
potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

2. Nauczyciel, wychowawca, specjalista informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, 
koordynatora. 

3. Wychowawca, w porozumieniu z dyrektorem, specjalistami, nauczycielami ustala plan 
zajęć wspierających dla ucznia. 

4. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, wychowawca informuje pisemnie rodziców ucznia na pierwszym w roku 
szkolnym zebraniu z rodzicami. 

5. Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną  właściwy koordynator 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi teczkę, w której znajdują się wszystkie 
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dokumenty związane z udzielanym uczniowi w szkole wsparciem. Są to zarówno opinie 
oraz orzeczenia, które wpływają do szkoły, jak i zgody rodziców, notatki z prowadzonych 
rozmów. 

6. Zaprzestanie organizacji indywidualnego nauczania odbywa się na wniosek rodzica, na 
podstawie zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka 
umożliwia uczęszczanie do szkoły.  

7. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą standardową dokumentację zajęć – 
dziennik. 

8. W celu sprawnej wymiany informacji i podniesienia skuteczności udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele i specjaliści spotykają się 3 razy w roku 
szkolnym: 

- we wrześniu (w celu zaplanowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w odniesieniu do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów), 
- pod koniec I półrocza (w celu omówienia skuteczności udzielanych form 
pomocy i zaktualizowania informacji o uczniach) 
- pod koniec II półrocza (w celu omówienia skuteczności udzielanych form 
pomocy, zaktualizowania informacji o uczniach i zaplanowania form pomocy na 
nowy rok szkolny). 

9. Informacje o postępach ucznia po I i II półroczu ujęte są w sporządzonej przez 
wychowawcę tabeli zbiorczej. 
 
 

III 
 

Organizacja warunków kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
1. Dla uczniów  

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z  
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym  
z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

2)      niedostosowanych społecznie 
3)    zagrożonych niedostosowaniem społecznym posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego w szkole organizuje się naukę w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 
 
2. Szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne 
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

 6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
 
3. Zespół złożony z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem opracowuje 
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który określa: 
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1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 
(w przypadku ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, ucznia 
niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia zagrożonego 
niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym); 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4) działania wspierające rodziców ucznia; 
5) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 
pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży; 
6) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne ucznia; 

7) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej– zajęcia z zakresu  doradztwa 
zawodowego; 

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj   
i  sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności 

ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie; 
9) zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej 

do 5 uczniów. 
 
4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia, uwzględniając: 
- diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 
- zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy,  
w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 
specjalistyczną. 
 
5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się  
w terminie: 
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę 
2) 30 dni od dnia złożenia w szkole podstawowej 
 
6. Pracę zespołu koordynuje wychowawca albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z 
uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły. 
 
7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 
szkolnym. 
 
8. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 
1) na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej; 
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby,  
w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
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9. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu  

i dokonuje ewentualnej  modyfikacji programu.  
 
10. Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniają: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 
zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2)  zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów; 
3)  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia,  
w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 

szkolnym, napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z 
oddziałem szkolnym 
 
11. Rodzice ucznia uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także  
w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor 
szkoły zawiadamia pisemnie rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości 
uczestniczenia w tym spotkaniu. 
 
12. Rodzice ucznia albo otrzymują kopię: 

1) wielospecjalistycznych ocen 
2) programu. 

 
13. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 
poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, 
nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w 
spotkaniu zespołu. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Regulamin Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej nr 59 

im. gen. J. H. Dąbrowskiego 
w Poznaniu 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
1. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej został ustalony na podstawie: 

 
a) art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.)  
 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 roku obowiązującej od dnia 1 września 2017 
roku i stanowi integralną część Statutu Szkoły 

 
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

 
3. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące we wszystkich sprawach 

związanych z funkcjonowaniem szkoły w szczególności w sprawach związanych z 
realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

§2 
 

1. W skład Rady wchodzą: 
 

 Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący, 

 wszyscy nauczyciele w szkole, pedagog szkolny i psycholog szkolny. 
 



2. W zebraniach Rady lub określonych punktach ich porządku mogą ponadto 
uczestniczyć z głosem doradczym: 

 

 przedstawiciele Rady Rodziców, 

 doradca metodyczny, wizytator, 

 pielęgniarka szkolna, 

 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 

 przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych działających na terenie szkoły i 
miasta, 

 przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołą, 

 pracownicy administracji i obsługi szkoły,  

 przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, 

 inne osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 
 

 Zaproszeni goście mają prawo tylko do głosu doradczego, a uchwalenie wszystkich  
 decyzji należy do Rady Pedagogicznej. 
 

§3 
 

 W ramach Rady Pedagogicznej działają zespoły: 

 międzyprzedmiotowe, 

 wychowawcze, 

 projektowe, 

 problemowo- zadaniowe. 

 
Pracą zespołów kierują ich przewodniczący, których powołuje Dyrektor szkoły. 
 
Zespoły podlegają bezpośrednio nadzorowi Dyrektora szkoły i nie są organami suwerennymi. 
 
 

Rozdział 2 
 

Struktura Rady Pedagogicznej 
 
 

§ 1 

 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

 Przewodniczący Rady Pedagogicznej w ramach swoich statutowych uprawnień może 
delegować uprawnienia do przygotowania i prowadzenia posiedzenia Rady Pedagogicznej 
na zastępcę dyrektora lub innego członka Rady Pedagogicznej. 

 

§ 2 

 
1. Do zadań przewodniczącego Rady należy: 



 

 realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, 

 analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady, 

 przygotowanie zebrania, 

 poprowadzenie zebrania, 

 zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania z 7-dniowym 
wyprzedzeniem poprzez informację na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub 
informację poprzez dziennik elektroniczny. 

 przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności szkoły(dwa razy w roku), 

 wstrzymania wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 

 niezwłoczne zawiadamianie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu wykonania uchwał Rady Pedagogicznej 
niezgodnych z przepisami prawa, 

 tworzenia atmosfery życzliwości, 

 oddziaływanie na postawę nauczyciela, pobudzenie go do twórczej pracy i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowej, 

 dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

 zapoznanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawianie trybu i 
form ich realizacji. 

§ 3 

 

1. Do podstawowych zdań Rady należy: 
 

 planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

 okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz 
organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły, 

 kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swoich członków, 

 organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa 
pedagogicznego, współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów oraz Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 
 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
 

 zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę, 

 zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

 zatwierdzanie Szkolnego Zestawu Podręczników i Programów Nauczania, 

 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 
po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę, 

 ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

 podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

 uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 uchwalenie Statutu Szkoły i jego nowelizacja, 

 uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej,  

 uchwalenie wniosków do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

 ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 



sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

 
      3.  Zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej wymagają następujące sprawy: 
 

 organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

 propozycje Dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych 
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

 projekt planu finansowego szkoły lub placówki, 

 wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

 kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych, 

 Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników, 

 kandydatura na stanowisko dyrektora, wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze 
szkoły, 

 odwołanie ze stanowiska Wicedyrektora szkoły, 

 występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie 
nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, 

  ustalenie oceny pracy Dyrektora szkoły, 

 ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez pięć 
dni w tygodniu, 

 zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia, 

 wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

 wyłonienie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły, 

 inne dokumenty wynikające z przepisów szczegółowych. 
 
  
    4.  Ponadto Rada Pedagogiczna: 
 

 rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły, 

 rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące 
wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia, 

 w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów 
nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, 

 może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu 
szkoły przez ucznia, któremu w po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę z 
zachowania, 

 może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu 

 nieusprawiedliwionej nieobecności, 

 może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 
 obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, 

 analizuje wnioski Dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informację o 
działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy do roku, 

 może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z 
innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. 



§ 4 

1. Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej: 
 
 Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do: 
 

 czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, 

 składania wniosków i projektów uchwał, 

 udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę 
Pedagogiczną. 

 
 Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 
 

 czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub 
 zespołach, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu, 

 przestrzegania i respektowania obowiązującego Statutu Szkoły Podstawowej nr 59 im. 
gen. J H. Dąbrowskiego w Poznaniu, 

 przestrzegania tajemnicy obrad, 

 nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą 
naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, 

 współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa, 

 systematycznego doskonalenia zawodowego - udział w formach doskonalenia 
organizowanych na terenie szkoły i przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, 

 realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej, 

 składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań. 
 

§ 5 

 

 Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. 
 

 W sytuacjach wyjątkowych dyrektor może zwolnić członka Rady z udziału w 
posiedzeniu. 

 

 Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować 
jako  nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami. 

 

 Członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą 
Dyrektora szkoły. 

 

 Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do 
zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia 
znajomości  postanowień własnoręcznym podpisem. 

 
 
 
 
 
 



Rozdział 3 
 

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej: 
 

§ 1 

 
1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku 

szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb. 
 

2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są: 
 

 przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

 W każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 
 promowania uczniów, 

 po zakończeniu pierwszego półrocza oraz rocznych zajęć szkolnych w celu 
przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, 

 w miarę bieżących potrzeb. 
 

§ 2 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym 
na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy: 

 

 przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

 organu prowadzącego szkołę. 

 co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
 

2. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym 
kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego. 

 

3. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny 
określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego 

           przeprowadzenia. 
 
 
 

§ 3 
 

 Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący. 
 

 W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć 
           prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu w 
 szkole. 
 

 W przypadku długotrwałej choroby Dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady 
           Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ 
           prowadzący. 
 



 W przypadku nagłej choroby Dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia 
zebrania Rady Pedagogicznej, prowadzenie zebrania można powierzyć Wicedyrektorowi 
lub wybranemu członkowi Rady Pedagogicznej upoważnionemu przez Dyrektora szkoły. 

 

 Pod nieobecność Dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie 
podejmuje innych uchwał niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z 
wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie Dyrektora ze 
stanowiska, gdy Dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjęcie 
uchwały w tej sprawie. 

 

 Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu 
powiadomienia. W przypadku takim informacja o terminie może być podana w formie 
zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub informacji podanej 
poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 Zebranie Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym. W dniu, w którym odbywa się 
posiedzenie rady, Dyrektor szkoły może zarządzić skrócenie lekcji. 

 
 

Rozdział 4 
 

Tryb i sposób podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii. 
 

§ 1 

 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków. 

 

2. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która 
przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy 
"wstrzymujące się". 

 
§ 2 

 

1. Uchwały podejmowane są w trybie jawnym lub tajnym. 
 

2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej. 
 

3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki. 
 

4. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego. 
 

5. Głosowanie jawne przeprowadza się m.in. podczas: 
 

 zatwierdzania porządku obrad Rady Pedagogicznej, 

 podejmowania uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 

 zatwierdzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

 ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 



 podejmowania uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

 zatwierdzania planów pracy szkoły, 

 wyrażanie opinii w przedmiocie wewnątrzszkolnych dokumentów, 

 przygotowywania projektu zmian w Statucie Szkoły oraz nowego statutu Szkoły, 

 wyrażania opinii w przedmiocie organizacji pracy szkoły, 

 wyrażania opinii w przedmiocie projektu planu finansowego szkoły, 

 opiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień, 

 wyrażania opinii w innych sprawach, które nie dotyczą spraw personalnych członków 
Rady Pedagogicznej, obsadzania stanowisk kierowniczych w Szkole oraz delegowania 
przedstawicieli Rady do innych organów, 

 

 podejmowania uchwał, w tym wyrażania opinii we wszystkich innych sprawach szkoły, z 
wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów szkoły. 

 
6. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych innych 

członków Rady Pedagogicznej, obsadzania stanowisk kierowniczych w szkole oraz 
delegowania przedstawicieli Rady do innych organów. 

 
7. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania 

przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 
 

8. Głosowanie tajne przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród 
członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu. 

 
9. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący i odnotowuje się go w protokole. 

 
10. Po głosowaniu członek rady może zgłosić swoje odrębne zdanie wobec podjętej uchwały, 

wnosząc je dodatkowo na piśmie do protokołu. 
 

11. O trybie głosowania w sprawach nie ujętych powyżej każdorazowo decyduje 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej. 

 
 
 

Rozdział 5 
 

Tryb wyłaniania przedstawiciela rady pedagogicznej. 
 

§ 1 
 

1. Rada Pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym zgodnie z 
zasadami obowiązującego prawa. 

 
2. Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej powołuje się 

trzyosobową komisję skrutacyjną. 
 



3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące. 
 

4. Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą i w ich obecności. 
 

5. Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić swoją kandydaturę. 
 

6. Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głosu 
na swojego kandydata. 

 
7. Przedstawicielami rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów. 

 
8. Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół. 

 
 

Rozdział 6 
 

Dokumentowanie zebrań 
 

§ 1 
 

1. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności. 
 

2.  Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na 
liście obecności. 

 
3. Protokoły Rady Pedagogicznej sporządzają wskazani przez Dyrektora protokolanci 

wyłonieni spośród członków Rady Pedagogicznej. 
 

4. Protokolant sporządza protokół z posiedzenia rady, który stanowi jedyną formalną 
dokumentację przebiegu posiedzenia. 

5. Protokół powinien być sporządzony starannie, dokładnie, w sposób zrozumiały, pismem 
odręcznym lub komputerowym. 

6. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący Rady Pedagogicznej. 

7. W terminie 7- 10 dni od daty zebrania protokół wpisuje się do księgi protokołów. 
 

§ 2 
 

1. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać: 
 

 datę zebrania, 

 stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, 

 wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu 
uczestniczyły), 

 zatwierdzony porządek zebrania, 

 stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 

 przebieg zebrania, 

 treść zgłoszonych wniosków,  

 informacje o podjętych uchwałach i wnioski, 

 podpisy przewodniczącego i protokolanta. 



 
§ 3 

 
1. Księgę protokołów przechowuje się w kancelarii szkoły. 

 
2. Księga protokołów występuje w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. 

 
3. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły. 

 
4.  Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego. 
 

5. Nauczyciel ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów w miejscu i 
czasie, wskazanych przez dyrektora szkoły. 

6. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym 
zebraniu. 

 
7. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego 

zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały 
przyjęte. 

 
8. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant. 

 
9. Ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego zebrania mogą dotyczyć wyłącznie 

własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia. 
 

10. Protokoły z zebrań zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią 
dokumentację pracy Rady Pedagogicznej. 

 
11. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest 

Dyrektor szkoły. 
 
 

§ 4 
 

Tajemnica obrad 

 

1. Członkowie Rady Pedagogicznej oraz inne osoby biorące udział w zebraniu są 
zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 
które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 
innych pracowników szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 7 
 

§ 1 
 

Postanowienia końcowe 
 
 

 Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze 
uchwały. 

 

 Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze 
uchwały. 

 

 Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu 
dotychczasowych zapisów. 

 

 Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, 
przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity. 

 

 Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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REGULAMIN 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego  

w Poznaniu 

 

 

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  

z późniejszymi zmianami oraz obowiązującego statutu szkoły wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z 

dnia 20 września 2017 r. niniejszy regulamin. 

 

 

Rozdział I 

Cele i zadania Rady Rodziców 

 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową numer 59 w Poznaniu; 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut szkoły; 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły; 

4) radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły; 

5) radzie klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów szkolnych; 

6) przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć 

odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie; 

7) prezydium – należy przez to rozumieć prezydium Rady Rodziców; 

8) komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną Rady Rodziców. 

 

§ 2 
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1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły 

przez podejmowanie działań, jako organu szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu 

szkoły oraz niniejszego regulaminu. 

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju 

szkoły; 

2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie 

Dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły; 

3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa; 

4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły; 

5) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego; 

6) współpracę z Dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy. 

 

Rozdział II 

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych 

 

§ 3 

 

1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranym podczas zebrania 

rodziców uczniów każdej klasy w tajnych wyborach. Wybór następuje zwykłą większością głosów. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady przeprowadza się wybory uzupełniające. 

3. Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy. 

 

§ 4 

 

1. Wybory do rad klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. Rodzice wybierają rady klasowe składające się z trzech rodziców uczniów danej klasy. 

2. Wybory do rad klasowych, przeprowadza wychowawca klasy w głosowaniu tajnym. Zadania 

wychowawcy klasy podczas wyborów do rady klasowej: 

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur; 

2) nadzorowanie przebiegu głosowania; 

3) podanie wyników głosowania. 

3. Wybory do rady klasowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez 
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rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. Kandydat do rady 

klasowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

7. Za wybranych do rady klasowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą 

liczbę głosów.  

8. Wybrani członkowie rady klasowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego oraz 

przedstawiciela klasy w radzie rodziców. Reprezentantem może być dowolna osoba wybrana do rady 

klasowej. 

 

§ 5 

 

1. Na pierwszym zebraniu nowo wybranej Rady, które zwołuje Dyrektor we wrześniu, przeprowadza 

się w głosowaniu jawnym wybory przewodniczącego Rady. Zebranie powinno odbyć po wyborze 

rad klasowych, w terminie umożliwiającym Radzie zapoznanie się ze zmianami w dokumentach 

szkoły na dany rok szkolny oraz wywiązanie się z obowiązków określonych w przepisach 

oświatowych. 

2. Wybory przeprowadza Dyrektor, który jest odpowiedzialny za:  

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,  

2) przeprowadzenie głosowania,  

3) policzenie głosów i podanie wyników głosowania. 

3. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego rady mogą dokonać jedynie członkowie Rady, którzy 

przybyli na zebranie. Kandydat na przewodniczącego Rady musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  

4. Rada wybiera w głosowaniu jawnym: 

 prezydium rady; 

 komisję rewizyjną rady. 

5. W skład prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. 

6. W skład komisji rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący 

oraz 1–2 członków. 

 

§ 6 

 

1. Rada działa przez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne. 

2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze 

musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady. 
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3. Zebranie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek 

poszczególnych rad klasowych lub Dyrektora. 

4. Uchwały Rady, prezydium, komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane są zwykłą większością 

głosów obecnych członków. 

5. W zebraniach Rady, prezydium oraz komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym 

zaproszone osoby, w szczególności: Dyrektor, jego zastępca, pedagog szkolny i przedstawiciele 

grona pedagogicznego. 

6. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.  

7. Przewodniczący zwołuje ostatnie (sprawozdawcze) zebranie Rady w terminie do 30 czerwca. W 

ramach tego zebrania: 

1) komisja rewizyjna: 

 przedstawia protokół z kontroli działalności finansowej prezydium; 

 przedstawia opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Rady; 

2) Rada zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Rady. 

3) przewodniczący przedstawia sprawozdanie z działalności rady oraz wyznacza osoby 

odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji rady do przekazania jej nowej Radzie we 

wrześniu. 

 

Rozdział III 

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych 

 

§ 7 

 

1. Rada jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogól rodziców uczniów szkoły. 

2. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1) składanie wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do Dyrektora oraz 

pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego 

nadzór nad szkołą; 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 
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3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

5) opiniowanie uchwał dotyczących prowadzenia w szkole eksperymentów pedagogicznych 

polegających na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, 

przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub 

wychowawczych; 

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania 

działalności statutowej szkoły; 

7) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne 

organizacje; 

8) występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów 

na terenie szkoły stroju jednolitego oraz udział w określaniu jego wzoru; 

9) występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły; 

10) wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy 

przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły; 

11) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli; 

12) opiniowanie dorobku nauczycieli za okres stażu w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela; 

13) uchwalanie corocznego preliminarza rady lub jego zmian; 

14) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady po zbadaniu sprawozdania przez 

komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie; 

15) uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców. 

 

§ 8 

 

1. Do podstawowych zadań prezydium należy: 

1) bieżące kierowanie pracami rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową 

Rady; 

2) realizacja preliminarza Rady; 

3) wykonywanie uchwał Rady; 

4) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady. 

2. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora i innych organów 

szkoły oraz na zewnątrz. 
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§ 9 

 

1. Komisja rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością prezydium. 

2. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy w szczególności: 

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej prezydium pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami; 

2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli; 

3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady; 

4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę. 

 

§ 10 

 

1. Pracami Rady i prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

2. Członkowie prezydium wykonują swoją pracę społecznie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka prezydium, Rada przeprowadza wybory uzupełniające 

na zwolnione miejsce. 

 

§ 11 

 

1. Rada, komisja rewizyjna i prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań 

czynności w formie protokołu. 

2. Protokół podpisuje osoba protokołująca, przewodniczący oraz wszyscy członkowie Rady biorący 

udział w obradach. 

3. W przypadku, kiedy biorący udział w zebraniu członek Rady odmawia podpisania protokołu, fakt 

ten odnotowuje się w protokole. 

 

§ 12 

 

1. Członek Rady ma prawo do: 

1) czynnego udziału w zebraniach rady rodziców; 

2) składania wniosków i projektów uchwał; 

3) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez radę rodziców. 

2. Członek Rady zobowiązany jest do: 
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1) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady i jej komisjach, do których został powołany 

(zapewnienia zastępstwa podczas zebrań, w których nie może uczestniczyć); 

2) prezentowania opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego 

wobec Dyrektora i nauczycieli; 

3) nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

4) realizowania i przestrzegania uchwał i postanowień Rady; 

5) zachęcania rodziców uczniów oddziału szkolnego do udziału w działalności bieżącej szkoły np. 

poprzez aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez organy szkoły, Radę 

Rodziców; 

6)  zachęcania rodziców do wnoszenia dobrowolnych wpłat w ramach składek, informowanie 

rodziców o działaniach Rady, a szczególnie w zakresie wydawania funduszów Rady. 

3. W przypadku notorycznego nieuczestniczenia przedstawiciela danego oddziału szkolnego w 

zebraniach Rady, prezydium rady może wystąpić do wychowawcy oddziału o przeprowadzenie 

ponownego wyboru przedstawiciela oddziału w Radzie. 

 

§ 13 

 

1. Rada klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych 

organów szkoły. 

2. Do zadań rady klasowej należy w szczególności: 

1) realizowanie celów rady na terenie danego oddziału szkolnego; 

2) prezentowanie prezydium lub całej radzie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców 

uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli; 

3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy 

dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i prezydium. 

3. Pracami rady klasowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek rady 

klasowej. 

 

Rozdział IV 

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy rady 

 

§ 14 
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1. Główne źródła funduszy Rady to: dobrowolne składki rodziców, a takie darowizny od osób 

fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł. 

2. Fundusze rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły,  

w tym szczególnie na udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu 

wychowania i opieki nad uczniami. 

3. Decyzje o wydawaniu środków rady podejmuje prezydium: 

1) prezydium może decydować o wydatkach tylko w granicach sum określonych  

w preliminarzu (plus 10%); 

2) o wydatkach, nie ujętych w preliminarzu, do 500 zł może decydować sam przewodniczący, do 

1000 zł - prezydium, a powyżej 1000 zł - cała rada; 

3) o każdym wydatku musi być informowana cała rada (informowanie może odbywać się drogą 

elektroniczną); 

4) wszystkie wydatki nie ujęte w preliminarzu powinny być dopisane do preliminarza na podstawie 

zmieniającej go uchwały; 

5) informację o wydatkach Rady prezydium umieszcza na stronie internetowej szkoły  

w zakładce rady i uaktualnia ją raz na miesiąc. 

4. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 

1) Dyrektor; 

2) nauczyciele; 

3) pedagog szkolny; 

4) rady klasowe; 

5) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 15 

 

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. Za jego realizację odpowiada 

prezydium. 

2. Kwoty wydatków ujętych w preliminarzu określa się na podstawie przewidywanych przychodów 

rady – wpłat rodziców, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów z innych źródeł. 

Preliminarz powinien ujmować wszystkie planowane wydatki Rady. Zapisy preliminarza mogą zostać 

zmienione na podstawie uchwały Rady. 

3. W działalności finansowej rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania 

środkami społecznymi. 
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Rozdział V 

Zmiany regulaminu i przepisy końcowe 

 

§ 16 

 

Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały. 

 

§ 17 

 

Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Regulamin Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 59  

im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu  działa w 

oparciu o : 

a) art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425, 

b) art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 roku obowiązującej od dnia 1 września 2017 roku, 

c) Statut Szkoły 

d) niniejszy Regulamin. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory te są  równe, tajne, powszechne, 

bezpośrednie i większościowe. 

 

II. Organy Samorządu. 

1. Organami Samorządu są: 

a) Rada  SU wybierana przez uczniów klas IV-VIII 

b) Samorządy Klasowe wybierane przez uczniów danej klasy 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcy przewodniczącego 

c) pozostałych przedstawicieli SU 

 



3. Liczebności Samorządów klasowych decydują uczniowie danej klasy. 

 

III. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego. 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

 koordynuje i organizowanie działania uczniowskie, 

 opracowuje program prac Samorządu, 

 kieruje bieżącą pracą Samorządu, 

 reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią, 

 informuje o prawach i obowiązkach ucznia, 

 gromadzi środki finansowe do realizacji celów statutowych, 

 organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły, 

 dokonuje wyboru opiekuna SU spośród nauczycieli. 

 

2. Przewodniczący Rady SU: 

 reprezentuje szkołę i Samorząd Uczniowski, 

 kieruje pracą Rady SU, 

 przydziela zadania poszczególnym przedstawicielom, 

 organizuje współpracę Rady SU z Samorządami Klasowymi, 

 jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów klas IV– VII Szkoły 

Podstawowej. 

 

3. Zastępca Przewodniczącego SU: 

 wraz z Przewodniczącym SU reprezentuje szkołę, 

 zastępuje Przewodniczącego SU w przypadku jego nieobecności, 

 wraz z Przewodniczącym SU kieruje pracą Rady SU, 

 jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów klas IV – VIII Szkoły 

Podstawowej. 



 

4. Przedstawiciele Samorządów klasowych: 

 identyfikują potrzeby uczniów, 

 inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 

naukowej w szkole, 

 informują uczniów o działalności Rady SU. 

5. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne oraz stale 

współpracuje z Zarządem poprzez opiekuna Samorządu. 

6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

 prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

9. Samorząd podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

10. Decyzje Samorządów klasowych oraz Rady SU mogą być uchylone przez Dyrekcję Szkoły, gdy są 

sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły. 

 

VI. Zasady wyborów  organów  Samorządu Uczniowskiego. 

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów klasowych, według zasad ustalonych w 

danej klasie. 

2. Wybory Rady SU odbywają się w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. , art. 85 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ogłoszonej dnia 11 



stycznia 2017 roku obowiązującej od dnia 1 września 2017 roku oraz Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Wybory do SU przeprowadza Komisja Wyborcza złożona z uczniów  klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, 

powoływana przez opiekuna SU. 

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 

5. Zgłaszanie kandydatów: 

a) do Rady może kandydować uczeń szkoły zgłoszony przez klasę, spełniający następujące kryteria:  

 jego ocena z zachowania nie może być niższa niż dobra,  

 średnia ocen nie może być niższa niż 4.0, 

b) zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz zgodę wychowawcy na kandydowanie, 

c) termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze. 

6. Przydzielanie funkcji członkom Rady SU: 

a) funkcja Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi , który uzyskał największą liczbę 

głosów, 

b) funkcja Zastępcy Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi , który uzyskał drugi 

najlepszy wynik w głosowaniu, 

c) pozostałe funkcje w Radzie SU przydzielane są przez opiekuna SU w porozumieniu z 

kandydatami. 

7. Sposób przeprowadzania wyborów: 

a) głosowanie odbywa się w budynku szkoły, 

b) komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania, na podstawie których 

wydaje karty do głosowania, 

c) wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy nazwisku 

kandydata. 

 

V. Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego. 

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny. 

2. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenia nauki, zmiany szkoły, itp.) automatycznie przestaje on 

być członkiem Samorządu i jego władz. 



 

VI. Opiekun Samorządu 

1. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

2. Rolą opiekuna jest : 

a) doradzanie i pomaganie SU w realizacji jego zadań, 

b) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją i  Radą Pedagogiczną. 

 

VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 

1. Regulamin Rady SU. 

2. Protokołów Rady SU. 

3. Roczny plan pracy Rady SU. 

4. Strona internetowa - zakładka SU. 

5. Zeszyt wpływów i wydatków. 

6. Sprawozdanie z rocznego planu pracy SU. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie przyjmują regulamin SU i mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego. 

2. Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są opiekun SU i przewodniczący SU. 

3. Zbiorcze wyniki głosowania ustala Rada SU. 

4. Wszystkie decyzje zatwierdzane są zwykła większością głosów w obecności połowy osób uprawnionych 

do głosowania. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły. 

6. Sposób udostępnienia Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunami SU. 



 

 

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Centrum Wolontariatu  

przy Szkole Podstawowej nr 59 

 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

  

I. Postanowienia ogólne. 

1.  Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Szkolne Centrum Wolontariatu - inicjatywa uczniów, skierowana do ludzi młodych, którzy 

chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

3. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w 

każdej dziedzinie życia społecznego. 

4. Szkolne Centrum Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby 

wyrażające chęć pomocy innym.  

5. Centrum działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

pod nadzorem Dyrekcji.  

6. Opiekę nad Centrum sprawuje opiekun, który nadzoruje pracę.  

 

II. Cele i działania. 

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 



8. Angażowanie się w  działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym i akcyjnym.  

Do form działania Centrum Wolontariatu można zaliczyć:  

 zbiórki darów rzeczowych;  

 zbiórki pieniędzy do puszek;  

 udział w akcjach charytatywnych;  

 pomoc przy chorym, wspólne spędzanie czasu; 

 pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych  – przedstawień, koncertów; 

 promocję wolontariatu w lokalnym środowisku. 

 

III. Prawa wolontariusza. 

1. Do Szkolnego Centrum Wolontariatu może należeć każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 59. 

im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Członkowie Centrum Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie. 

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

4. Członkowie Centrum Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym 

nauki w szkole i pomocy w domu. 

5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 

6. Każdy może przystąpić do wolontariatu i od niego odejść, uprzedzając odpowiednio wcześniej 

opiekunów wolontariatu szkolnego. 

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

 

IV. Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 

a) pochwałę opiekuna z wpisem do dziennika.  

b) pochwałę Dyrektora na forum szkoły.  

c) powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. 

d) list gratulacyjny do Rodziców 

e) wpis na świadectwie ukończenia szkoły 

 2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

V. Zasady dokonywania wpisów na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej. 

1. Uczeń zgłasza chęć pracy jako wolontariusz do opiekuna Szkolnego Centrum 

Wolontariatu z rozpisanym planem zadań, uwzględniającym czas trwania i liczbę godzin 

działalności, a później dokumentuje realizację tych zadań. 

 



2. Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej uzyskuje uczeń, który przez 1 rok 

nauki systematycznie bierze udział  w działalności charytatywnej (minimum 10 godzin w 

półroczu), działalność ta odbywa się poza czasem trwania lekcji. 

 

3. Jako działalność charytatywną rozumie się: 

 

 aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych lub 

kulturalnych różnego typu organizowanych przez szkołę, 

 pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela, 

 pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej oraz 

biblioteki szkolnej (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc 

dzieciom w odrabianiu zajęć lekcyjnych, jako animator zabawy w świetlicy, pomoc 

przy porządkowaniu alfabetycznym księgozbioru biblioteki szkolnej  itp.)  

 

4. Szkoła honoruje zaświadczenia o udziale w akcjach charytatywnych organizowanych 

przez instytucje zewnętrzne poza terenem szkoły. 

 

5. Wpisu dokonuje się na podstawie przedstawionych przez ucznia dokumentów i 

zaświadczeń dostarczonych w terminie do 14 dni przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

6. Weryfikacji dokumentów i zaświadczeń dotyczących wolontariatu dokonuje Komisja w 

składzie: Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, pedagog, opiekun Szkolnego 

Centrum Wolontariatu. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

7. Wpisu na świadectwie dokonuje nauczyciel wychowawca. 

 

8. Na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej umieszcza się wpisy dotyczące 

wolontariatu biorąc pod uwagę cały okres nauki w szkole. 

 

VI. Obowiązki wolontariusza. 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w 

wolontariacie  (załącznik I). 

2. Członkowie Centrum Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach i spotkaniach 

wolontariatu. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem 

dla innych uczniów. 

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Centrum Wolontariatu. 

 



VII. Zadania opiekuna Szkolnego Centrum Wolontariatu. 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.  

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.  

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 

 4. Reprezentowanie wolontariuszy. 

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Centrum Wolontariatu.  

6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.  

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.  

  

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Centrum Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Szkolnego Centrum 

Wolontariatu.  

3. Rozwiązania Szkolnego Centrum Wolontariatu może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.  

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Szkolnego Centrum Wolontariatu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik I 

 

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w działaniach wolontariatu szkolnego. 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka………………………………………..w 

pracach w ramach wolontariatu szkolnego w roku szkolnym ……………………………. 

Jednocześnie informuje, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Szkolnego Centrum 

Wolontariatu. Zgadzam się także na przejazdy mojego dziecka pod opieką pracownika szkoły do 

miejsca wykonania pracy jako wolontariusz. 

 

………………………… 

(miejscowość, data) 

  

……………………… 

(podpis rodzica/ opiekuna) 
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Regulamin  funkcjonowania dziennika elektronicznego 

w Szkole Podstawowej nr 59 im J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

ROZDZIAŁ 1.  

Wprowadzenie dziennika elektronicznego 

 
ROZDZIAŁ 2.  
 
Bezpieczeństwo i stosowanie konta  
 
2.1. Superadministrator  

2.2. Administrator  

2.3. Dyrektor szkoły  

2.4.Wychowawca klasy  

2.5. Nauczyciel  

2.6. Sekretariat   

2.7. Rodzic   

2.8. Uczeń  
 
ROZDZIAŁ 3. 

Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym 

 
 

ROZDZIAŁ 1 
 

Wprowadzenie dziennika elektronicznego 
 

1. Zgodnie z przyjętą w dniu 22.06.2015 r. uchwałą Rady Pedagogicznej oraz po uzyskaniu 
zgody Organu Prowadzącego w szkole z dniem 01.09. 2015 roku wprowadza się dziennik  
elektroniczny, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl. Oprogramowanie oraz 
usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą 
na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela 
firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego w Systemie 
Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.  

 

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 
serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiada firma nadzorująca pracę 
dziennika internetowego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i 
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przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową 
odpowiedzialność reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy 
obowiązującego w Polsce prawa.  

 

3. Podstawy prawne funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i 
przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu 
nauczania:  

 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 
1170). 
 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)  
 

- USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) 
 
 
 

4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu.  

 

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w niniejszych 
procedurach.  

 

6. Indywidualne loginy i hasła pierwszego logowania rodzice otrzymują od wychowawcy 
klasy bezpłatnie za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odbiór pisma może odbyć się za 
pisemną zgodą rodzica poprzez dziecko (ucznia). 

 

7. Zapisy w dzienniku elektronicznym zapewniają realizację postanowień 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Przedmiotowych Systemów Oceniania. Śródroczne i 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyznaczają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia obowiązkowe. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalania wagi 
ocen. Wagi ocen ustalone są według zasad ww. dokumentów. Każda ocena ma mieć przydzieloną 
kategorię, wagę oraz zaznaczona, czy jest liczona do średniej. Wszystkie kategorie wagi ocen 
stanowią załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  
 

8. Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22.06.2015 roku dokumentacja zajęć 
pozalekcyjnych pozostaje w tradycyjnych dziennikach papierowych.  

 

9. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), 
uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną 
obsługującą system dziennika elektronicznego a placówką szkolną. Zasady te także są opisane w 
zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na stronie 
http://www.dziennik.librus.pl/ . 

 

http://www.dziennik.librus.pl/
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10. Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie z zakładce 
INFORMACJE ma, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, dostęp do raportu 
zawartych w systemie danych.  

 

ROZDZIAŁ 2. 
 Bezpieczeństwo i stosowanie konta 

 
1. Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej 

nr 59 w Poznaniu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych 
tradycyjnych, w szczególności w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych 
zbiorach ewidencyjnych oraz w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania 
danych poza zbiorem danych osobowych.  

 

2. Naruszanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów przez 
zatrudnione w ramach stosunku pracy osoby upoważnione do dostępu i przetwarzania danych 
osobowych stosowanych w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu, traktowane będzie jako 
ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z wszystkimi wynikającymi stąd 
konsekwencjami z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.  

 

3. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące rodzaje kont posiadające 
odpowiadające im uprawnienia:  
 
SUPERADMINISTRATOR: uprawnienia wynikają z umowy i są nadzorowane przez firmę 
zewnętrzną, jest odpowiedzialny za kontakt ze szkołą.  

Szkolnym Administratorem Dziennika Elektronicznego jest wyznaczona przez dyrektora szkoły 
osoba zatrudniona w szkole.  

Dopuszcza się wyznaczenie kilku Szkolnych Administratorów Dziennika Elektronicznego.  

 
ADMINISTRATOR administruje w sposób zapewniający sprawne działanie systemu dziennika 
elektronicznego poprzez następujące uprawnienia:  
zarządzanie wszystkimi danymi szkoły, w tym planem lekcji szkoły, klasami oraz zablokowanymi 
kontami,  

zarządzanie kategoriami ocen funkcjonujących w całej szkole oraz systemem kontroli frekwencji,  

wgląd w listę kont użytkowników oraz nadawanie uprawnień,  

wgląd w statystyki wszystkich użytkowników, w tym w statystyki logowań,  

przeglądanie wszystkich wprowadzonych ocen i frekwencji uczniów,  

dostęp do wiadomości systemowych, umieszczanych ogłoszeń oraz wiadomości wysyłanych do 
użytkownika Administrator przez innych,  

dostęp do konfiguracji konta oraz głównych ustawień całego systemu na poziomie szkoły,  

dostęp do wydruków i eksportów oraz wybranych opcji panelu dyrektorskiego,  

zamawianie kart do skanowania.  

 
DYREKTOR SZKOŁY lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor odpowiada za 
kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego:  
zarządza ocenami, frekwencją oraz może edytować dane wszystkich uczniów,  

ma wgląd w statystyki wszystkich uczniów oraz statystyki logowań, oceny i frekwencję wszystkich 
uczniów,  

ma dostęp do wiadomości systemowych, umieszczanych ogłoszeń,  
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ma dostęp do konfiguracji konta,  

ma dostęp do wydruków i eksportów oraz danych z panelu dyrektorskiego,  

zarządza swoim planem lekcji.  
 
WYCHOWAWCA KLASY jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego 
swojej klasy:   
zarządza ocenami i frekwencją oraz wszystkimi ocenami w klasie, w której nauczyciel jest 
wychowawcą – jeśli Szkolny Administrator włączył takie uprawnienie,  

może edytować dane uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą,  

ma wgląd w statystyki wszystkich uczniów i w statystyki logowań,  

może przeglądać oceny wszystkich uczniów i ich frekwencję,  

ma dostęp do wiadomości systemowych, umieszczanych ogłoszeń,  

ma dostęp do konfiguracji konta,  

ma dostęp do wydruków i eksportów,  

zarządza swoim planem lekcji.  
 
NAUCZYCIEL:  
zarządza ocenami i frekwencją,  

ma wgląd w statystyki wszystkich uczniów i w statystyki logowań,  

może przeglądać oceny wszystkich uczniów i ich frekwencję,  

ma dostęp do wiadomości systemowych, umieszczanych ogłoszeń,  

ma dostęp do konfiguracji własnego konta,  

ma dostęp do wydruków i eksportów,  

zarządza swoim planem lekcji.  
 
SEKRETARIAT:  
ma wgląd w listę kont użytkowników i w statystyki logowań.  
 
RODZIC:  
może przeglądać oceny i frekwencję tylko swojego dziecka,  

ma dostęp do wiadomości systemowych i umieszczanych ogłoszeń,  

ma dostęp do konfiguracji własnego konta.  
 
UCZEŃ:  
może przeglądać własne oceny i frekwencję,  

ma dostęp do wiadomości systemowych i umieszczanych ogłoszeń,  

ma dostęp do konfiguracji własnego konta.  
 

4. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ i 
REGULAMINAMI dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto, w szczególności z 
regulaminem korzystania z Systemu, dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto na stronie 
http://www.synergia.librus.pl/  

 
5. Uprawnienia przypisane do poszczególnych kont mogą zostać zmienione odpowiednio 

przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego oraz Superadministratora.  
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ROZDZIAŁ 3. 
 

Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym 
 
1. Przekazywanie informacji rodzicom i uczniom w dzienniku elektronicznym ma na celu 
usprawnienie komunikacji oraz łatwy podgląd postępów w nauce swojego dziecka jak również 
kontrolę realizacji obowiązku szkolnego.  

 

2. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.  

 
3. Użytkownicy dziennika elektronicznego w szkole nie mogą udzielać żadnych informacji 
zawartych w systemie elektronicznym osobom nieuprawnionym lub postronnym, w 
szczególności:  
nie wolno przekazywać drogą telefoniczną haseł, ocen, frekwencji itp. osobie, której nie można 
jednoznacznie zidentyfikować jako uprawnionej.  
 
4. Za pomocą OGŁOSZEŃ powiadamia się uczniów, rodziców i nauczycieli o zebraniach z 
rodzicami, o wydarzeniach w szkole, itd. Moduł ten należy wykorzystywać, gdy nie jest potrzebna 
informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub odpowiedź.  

 
5. Całkowitą archiwizację danych oraz możliwość poprawnego ich odczytania w przyszłości 
zapewnia firma nadzorująca działanie dziennika elektronicznego, która przygotowuje system od 
nowego roku szkolnego w okresie wakacji.  
 



 

 

Zasady współpracy i kontaktów z rodzicami 

 w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 

 

I. ZASADY WSPÓŁPRACY I KONTAKTÓW Z RODZICAMI 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i 
profilaktyki. 

2. Szkoła na bieżąco informuje rodziców/prawnych opiekunów o postępach dziecka w nauce i o 
jego zachowaniu. 

3. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów w szkole przyjęto zasadę, że w czasie lekcji 
rodzice/prawni opiekunowie oraz inne osoby dorosłe nie przebywają na terenie szkoły . 

4. Miejscem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z Dyrekcją, wychowawcami 
klas,  nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, wychowawcami świetlicy jest szkoła – 
sale lekcyjne, świetlica szkolna oraz gabinety (dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego). 
Poza tymi miejscami informacji nie udziela się. 

5. W uzasadnionych przypadkach miejscem kontaktów jest dom rodzinny ucznia 
(przeprowadzenie wywiadu środowiskowego). 

6. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się według 
harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, harmonogramu 
konsultacji i wywiadówek lub każdorazowo po wcześniejszym indywidualnym umówieniu 
spotkania (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego). 

7. Celem spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami jest współpraca m.in. w zakresie 
wychowania oraz informowanie o postępach dzieci w nauce. 

8. Informacje o zebraniach z rodzicami/prawnymi opiekunami zamieszczane są na stronie 
internetowej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny  oraz przekazują je uczniom wychowawcy 
klas. 

9. Spotkania odbywają się w formie: 

a) zebrań ogólnych z rodzicami/prawnymi opiekunami, wywiadówek semestralnych, 

b) indywidualnych kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z dyrekcją, wychowawcami, 
nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, logopedą podczas konsultacji, 

c) innych spotkań wynikających z pracy szkoły. 



10. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach i wywiadówkach 
semestralnych. 

11.  W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna na zebraniach z wychowawcą (ze 
szczególnym uwzględnieniem zebrań przed klasyfikacją) obowiązek uzyskania informacji o 
wynikach edukacyjnych i zachowaniu dziecka spoczywa na rodzicu/prawnym opiekunie. 

12. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów szkoły mogą dodatkowo kontaktować się osobiście z 
nauczycielami w przypadkach uzasadnionych po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z 
nauczycielem (telefonicznie przez sekretariat szkoły), poprzez dziennik elektroniczny lub 
pisemnie przez wpis w dzienniczku ucznia. 

13. W trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów 
śródlekcyjnych) nauczyciel nie może przyjmować rodziców/prawnych opiekunów. 

14. W uzasadnionych przypadkach informacja o uczniu może być udzielona 
rodzicowi/prawnemu opiekunowi telefonicznie. 

15. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców/prawnych opiekunów 
poza uzgodnionymi terminami. 

16.  W sytuacjach wymagających niezwłocznego działania wychowawca może skontaktować się z 
rodzicami/prawnymi opiekunami telefonicznie, w innych przypadkach wzywa rodzica/prawnego 
opiekuna za pośrednictwem sekretariatu szkoły (w formie pisemnej). 

17. Rodzice/prawni opiekunowie pozostawiają wychowawcy kontaktowe numery telefonów. W 
razie zmiany numeru telefonu rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę. 

18.  Każdy pracownik pedagogiczny szkoły, w razie konieczności może skontaktować się 
z rodzicami/prawnymi opiekunami  telefonicznie lub poprzez wezwanie do szkoły w formie 
pisemnej , telefonicznej lub pocztą elektroniczną. 

19.  Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów, 
propozycji zmian itp. rodzice/ prawni opiekunowie kierują osobiście w następującej 
kolejności do: 

a)      wychowawcy klasy, 

b)     nauczyciela uczącego danego przedmiotu, 

c)      psychologa/pedagoga szkolnego, 

a w wyjątkowych (szczególnych) przypadkach do: 

d)     Dyrektora Szkoły, 

e)      Rady Pedagogicznej, 

f)       organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

g)      organu prowadzącego szkołę. 



20.  Zgłoszone uwagi i wnioski, o których mowa w pkt. 19 (za wyjątkiem pkt. 19f i 19g) są 
niezwłocznie wyjaśniane, a odpowiedź udzielana w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia –
  chyba, że konieczne jest podjęcie dodatkowych działań (zebranie dodatkowych informacji i 
materiałów), termin udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu. 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB OBCYCH ORAZ 
RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW WCHODZĄCYCH NA TEREN SZKOŁY 

1. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego 
powodu i są zobowiązani bezwzględnie respektować postanowienia Dyrekcji szkoły oraz 
stosować się do poleceń wszystkich pracowników szkoły. 

2. Miejscem oczekiwania na dziecko jest dla rodziców/prawnych opiekunów jest miejsce 
wyznaczone przy szatni szkolnej. 

3. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. 

4. Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły zgłosić dyżurującemu tam pracownikowi 
obsługi cel wizyty i przedstawić się poprzez podanie swojego imienia i nazwiska. 

5. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, które nie korzysta ze 
świetlicy, powinien on oczekiwać na zakończenie zajęć w przedsionku przy wejściu do szkoły . 

6. W pozostałych przypadkach należy kierować osobę do właściwej komórki organizacyjnej 
szkoły – sekretariatu, pedagoga szkolnego, kierownika świetlicy lub innych w celu załatwienia 
sprawy. 

7. Rodzic/prawny opiekun może wejść do świetlicy szkolnej w celu odebrania dziecka 
oczekującego tam po zakończonych zajęciach lub do wyznaczonego wychowawcy świetlicy w 
celu dokonania wpłaty za obiady dla dziecka. 

8. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom zaglądania/wchodzenia do sal lekcyjnych 
podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych, proszenia o przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem 
podczas trwania lekcji lub innych zajęć oraz w czasie dyżurów na przerwach, wchodzenia do 
stołówki szkolnej lub przebywania w jej pobliżu (za wyjątkiem pobrania obiadu pod nieobecność 
dziecka w szkole). 

9. Wyjątek stanowi zwolnienie dziecka przez rodziców u wychowawcy lub nauczyciela z 
trwających zajęć (w uzasadnionym przypadku). 

III.  FORMY WSPÓŁPRACY RODZICÓW Z WYCHOWAWCĄ 

1. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie 
rodziców ze: 

a)   statutem szkoły, 

b)  programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

d)  wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 



e)   kryteriami oceny zachowania, 

f)    procedurami przeprowadzania sprawdzianu po klasie VIII, 

g)   zasadami ubiegania się o pomoc materialną (stypendia, wyprawki itp.), 

h)  procedurami bezpieczeństwa uczniów, 

i)  prawami i obowiązkami uczniów w szkole, 

j)  informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły. 

2. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez: 

a)   wspólne rozwiązywanie problemów klasowych, 

b)  pomoc klasowej rady rodziców w organizacji imprez klasowych, 

c)   udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, wyjazdy na 
basen, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp., 

d) uhonorowanie przez dyrekcję szkoły (także na wniosek wychowawcy) aktywnie działających 
rodziców dyplomem „Przyjaciel Szkoły” lub listami gratulacyjnymi. 

e)  wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy, 

f)  pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy. 

5. Wychowawca  sporządza po zebraniu lub spotkaniu z rodzicami pisemną adnotację w 
dzienniku lekcyjnym oraz umieszcza protokół w teczce wychowawcy klasowego. 

IV.   NIEOBECNOŚCI I ZWOLNIENIA UCZNIÓW /wyciąg z WSO/ 

1. Wszystkie nieobecności uczniów rodzice/prawni opiekunowie usprawiedliwiają pisemnie w 
ciągu 14 dni od powrotu ucznia do szkoły. 

2. Usprawiedliwienie musi określać powód i czas nieobecności dziecka (dziennik Librus) 
potwierdzone podpisem rodzica /prawnego opiekuna i opatrzone datą (w przypadku wpisu w 
dzienniczku ucznia). 

3. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie 
lekarskie (oryginał lub kopia). 

4. Wychowawca ma prawo nie usprawiedliwić nieobecności ucznia, jeśli usprawiedliwienie 
wpłynie w terminie późniejszym lub gdy nie wpłynie w ogóle. 

5. Godziny, które nie zostały usprawiedliwione w wyznaczonym czasie, zostają uznane za 
nieusprawiedliwione (bez możliwości zmiany statusu). 

6. Zwolnienie ucznia z zajęć jest możliwe tylko na osobistą lub pisemną prośbę 
rodzica/prawnego opiekuna, przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem przyczyny. 



7. W nagłych przypadkach (np. choroby, złego samopoczucia) rodzic/prawny opiekun powinien 
odebrać dziecko ze szkoły osobiście lub wskazać inną pełnoletnią osobę upoważnioną, zgłaszając 
fakt zabrania ucznia w sekretariacie szkoły. Jeśli nie można nawiązać kontaktu z 
rodzicami/prawnymi opiekunami zostaje wezwane pogotowie ratunkowe. 

8. W imieniu rodziców/prawnych opiekunów może również zwolnić ucznia osoba ustanowiona 
tymczasowym opiekunem dziecka na czas nieobecności rodzica/prawnego opiekuna. 
Upoważnienie musi mieć formę pisemną, być opatrzone podpisem rodzica/prawnego opiekuna i 
tymczasowego opiekuna oraz datą. 

9. Uczniowie klas I-III są odbierani ze szkoły przez osoby wskazane w deklaracjach 
wypełnionych przez rodziców/prawnych opiekunów. 

11. W przypadku nie odebrania dziecka o określonej lub zadeklarowanej przez rodzica/prawnego 
opiekuna godzinie: 

a)  nauczyciel telefonuje do rodziców/prawnych opiekunów w celu wyjaśnienia sytuacji, 

b)  w przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami nauczyciel dzwoni na Policję 
z prośbą o rozwiązanie zaistniałej sytuacji. 

12.  Każde wyjście ucznia ze szkoły bez spełnienia powyższych warunków będzie uważane za 
ucieczkę. 

 

V. DOKUMENTACJĘ KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI STANOWIĄ: 

a)     dziennik lekcyjny, 

b)     lista obecności rodziców na zebraniach (podpis w dzienniku lekcyjnym), 

c)     notatka dotycząca tematyki zebrań z rodzicami, 

d)     notatki z indywidualnych rozmów z rodzicami, 

e)     notatki o rozmowie z rodzicami w dziennikach pracy pedagoga , 

f)      wypełnione arkusze diagnozy środowiska rodzinnego (np. po wizycie w domu ucznia), 

g)     pisemne zawiadomienia, 

h)     kontrakty wychowawcze zawierane z uczniem i jego rodzicem/opiekunem prawnym. 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z RODZICAMI/PRAWNYMI 
OPIEKUNAMI  UCHYLAJĄCYMI SIĘ OD WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ W 

PRZYPADKU PROBLEMÓW Z ICH DZIECKIEM/UCZNIEM 

1.  W przypadku rodzica nie podejmującego właściwej współpracy ze szkołą lub unikającego jej, 
wychowawca klasy inicjuje spotkanie/rozmowę z rodzicem na terenie szkoły lub przeprowadza 
wywiad w środowisku rodzinnym ucznia. 



2.  Wychowawca klasy zgłasza problem do pedagoga szkolnego i wspólnie z nim podejmuje 
dalsze działania zmierzające do zmiany i poprawy relacji z rodzicem dziecka. 

3. Rozmowy z rodzicami, którzy nie podejmują właściwej współpracy ze szkołą mogą być 
przeprowadzane przez wychowawcę klasy lub pedagoga w obecności innych osób zajmujących 
się rodziną np: pracownika socjalnego MOPR czy kuratora sądowego. 

4. Jeżeli działania inicjowane i podejmowane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego w 
zakresie usprawnienia współpracy z rodzicem/prawnym opiekunem nadal nie przynoszą 
oczekiwanych pozytywnych rezultatów, sprawa zostaje przekazana dyrektorowi szkoły a w dalszej 
kolejności do innych instytucji wspomagających działania wychowawczo- opiekuńcze szkoły 
takich jak: Sąd Rodzinny i Nieletnich, Policja, Straż Miejska. 

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC RODZICA/OPIEKUNA 
ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ PO DZIECKO, WOBEC KTÓREGO  ISTNIEJE 

PODEJRZENIE, ŻE MOŻE SIĘ ON ZNAJDOWAĆ W STANIEWSKAZUJĄCYM NA 
SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB JEST POD WPŁYWEM ŚRODKÓW 

ZMIENIAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ 

1. W żadnym wypadku nikt z pracowników szkoły nie może powierzyć opieki nad dzieckiem 
osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość. 

2. O podejrzeniu, że rodzic/prawny opiekun znajduje się w stanie nietrzeźwym należy 
niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, dyrekcję lub pedagoga. 

3. Pracownik szkoły nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły i wzywa innego opiekuna 
dziecka. 

4. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków,  dyrektor szkoły wzywa Policję i w 
uzasadnionych okolicznościach powiadamia  odpowiednie instytucje uprawnione do opieki nad 
dzieckiem. 

Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają 
zasad przyjętej procedury. 
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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej nr 59 im. J. H .Dąbrowskiego 

 

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i 
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-
opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-
Profilaktycznym Szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 
rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na 
początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz 
przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom. 

4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 
względu na:  
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,  

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 
w szkole. 

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z 
uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a 
także ich możliwości psychofizycznych. 

 
 

§ 2. 
Cele i zadania świetlicy 

 
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 
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a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,  
b) pomoc w nauce,  
c) warunki do nauki własnej,  
d) kulturalną rozrywkę i zabawę, 
e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 
f) rozwój zainteresowań oraz zdolności, 
g) stymulowanie postawy twórczej, 
h) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 
i) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 
j) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 
k) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 
l) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami. 

 

2. Do zadań świetlicy należy:  

a) organizowanie opieki,  

b) organizowanie pomocy w nauce,  
c) tworzenie warunków do nauki własnej,  
d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 
e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 
f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 
g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 
h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, 

kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 
i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 
j) rozwijanie samodzielności i aktywności, 
k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a 

także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

 
 
 
 
 
 

§ 3. 
Założenia organizacyjne 

 
1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 17.40. 
2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 
3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje Dyrektor 

szkoły/wicedyrektor szkoły/ oraz wyznaczony nauczyciel 
4. Zapisując dziecko do świetlicy, rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia. 
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie 

powinna przekraczać 25 osób. 
6. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:  

a) dojeżdżający do szkoły,  
b) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia 

lekcyjne, 
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c) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego 
języka obcego. 

7. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz 
wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W 
wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie 
wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od 
rodziców/prawnych opiekunów.  

8. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, 
według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w 
ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

9. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana 
w formie pisemnej z datą i podpisem. 

10. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu 
świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami. 

 
§ 4. 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 
 

1. Wychowanek ma prawo do:  
 
a) właściwie zorganizowanej opieki, 
b) życzliwego traktowania, 
c) poszanowania godności osobistej, 
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 
e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 
h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy. 
 

2. Wychowanek jest zobowiązany do:  
 
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 
c) współpracy w procesie wychowania i opieki, 
d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 
e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 
f) respektowania poleceń nauczyciela, 
g) dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności, 
h) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 
i) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 
j) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 
k) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 
l) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 
 

§ 5. 
Nagrody i kary 

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:  
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1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy. 
2. Pochwała przekazana opiekunom. 
3. Pochwała dyrektora szkoły. 
4. Nagroda rzeczowa. 

Stosowane kary to: 

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy. 
2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu. 
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 
5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 
§ 6. 

Współpraca z rodzicami 

1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu 
dziecka do świetlicy.  

2. Rozmowy telefoniczne.  
3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia/ dzienniku Librus  
4. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.  

 
§ 7. 

Dokumentacja świetlicy 

1. Regulamin świetlicy. 
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 
3. Ramowy rozkład dnia. 
4. Tygodniowy rozkład zajęć. 
5. Dziennik zajęć prowadzony elektronicznie/karty odbioru uczniów ze świetlicy. 
6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 
7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 
8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami. 

9. Dokumentacja realizacji działań świetlicy - zakładka na stronie szkoły. 

10. Sprawozdania z pracy zespołu wychowawców świetlicy 

 
§ 8. 

Zadania nauczyciela świetlicy 

1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.  
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 
4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów. 
5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych. 
6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 
7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.  
8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  
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9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość 
o zachowanie zdrowia. 

10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.  
11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.  
12. Wykonanie prac zleconych przez dyrektora placówki i wicedyrektora.  
13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy. 
14. Podpisanie kontraktu z wychowankami. 
15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.  
16. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do 

świetlicy. 
17. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i 

wychowawcę ucznia.  

 
§ 9. 

 
Wyposażenie świetlicy 

 
Świetlica szkolna w SP nr 59 jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały 
umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: 
 

 Sprzęt audiowizualny - w tym tablicę interaktywną. 

 Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych. 

 Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych, itp. 

 Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa Nr 59 w Poznaniu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 
Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu 

 
 
 
Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) 
 
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.) 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578).  
 
Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 1997 r., nr 98, poz. 602).  
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. 
U. Nr 145, poz. 1624).  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie  
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznaw-
stwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516).  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, 
poz. 69).  
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeń-
stwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 
(Dz.U. z 1997 r. nr 57, poz. 358).  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie 
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 
organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997 r. nr 12, poz. 67). z późniejszymi zmianami. 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. z 2001 r. nr 101, poz. 
1095).  
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycz-
nych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 752). 
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Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 452). 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie  
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznaw-
stwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1055). 
 

 
 
 
 

§ 1. 
 

Zasady ogólne 
 
 

1. Szkoła może organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę.  
 

2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i 
innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 
 

3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  
 

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,  
b) poznawanie kultury i języka innych państw,  
c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,  
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,  
e) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o 

składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętno-
ści korzystania z zasobów przyrody, 

f) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawno-
ści fizycznej, 

g) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,  
h) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uni-

wersalnej, 
i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

 

4. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w trakcie roku szkolnego, w szczególno-
ści w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjąt-
kiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 
 

5. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 
uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 
 

6. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział  
w wycieczkach, a organizatorzy tych wycieczek powinni zapewnić im warunki odpowiednie 
do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.  
 

7. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pi-
semnej. 
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§ 2. 

 
Rodzaje wycieczek 

 

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:  
 

a) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 
programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub 
kilku przedmiotów, 

b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział 
nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się 
specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym śro-
dowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, 

c) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od 
uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się 
specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność tury-
styczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych 

 
2. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

 
§ 3. 

 
Dyrektor szkoły 

 

1. Jest odpowiedzialny i wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i placówkę, również poza obiek-
tami należącymi do tych jednostek. 
 

2. Wyraża zgodę na organizację każdej wycieczki. 
 

3. Zatwierdza kartę i harmonogram wycieczki  oraz listę uczestników, opracowane przez kie-
rownika wycieczki. 
 

4. Zawiadamia organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego o organizowanej wycieczce  
zagranicznej. 
 

5. Czuwa nad realizacją planowanych wycieczek szkolnych zgodnie z określoną procedurą. 
 

6. Nadzoruje dokumentację dotyczącą wycieczek szkolnych i udostępnia ją instytucjom nadzo-
rującym placówkę. 
 

7. Wyznacza kierownika wycieczki szkolnej oraz spośród kadry pedagogicznej. 
 

8. Określa ilość opiekunów i wyznacza ich spośród pracowników pedagogicznych szkoły. W 
zależności od celu i programu wycieczki dyrektor szkoły na opiekuna wycieczki może wyzna-
czyć osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły. 
 

9. W przypadku zgłoszenia rodzica jako opiekuna wycieczki Dyrektor szkoły sprawdza go w 
Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle seksualnym, zgodnie z przepisami prawa. Zgłosze-
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nie rodzica do roli opiekuna jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na spraw-
dzenie w niniejszym rejestrze. 

 

10. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 2  pkt 
1c, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygoto-
wanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

 
 

§ 4. 
 

Kierownik wycieczki i opiekunowie 
 

1. Kierownika wycieczki wyznacza Dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o 
kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.  

 

2. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę 
Dyrektora szkoły. Osoba nie będąca nauczycielem zgłaszając się na opiekuna wycieczki wyra-
ża zgodę na sprawdzenie przez Dyrektora w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle seksu-
alnym, zgodnie z przepisami prawa. 
 

3. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być 
nauczycielem.  
 

4. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą kierownik wycieczki lub co najmniej jeden 
opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w kra-
jach tranzytowych i kraju docelowym. 
 

5. Do zadań kierownika wycieczki należy:  
 

a) uzyskanie zgody dyrektora szkoły na organizację wycieczki, 

b) opracowanie programu i regulaminu wycieczki, 

c) przygotowanie dokumentacji wycieczki, 

d) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wy-
cieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki, 

e) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regu-
laminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

f) zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie 
warunków do ich przestrzegania, 

g) określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz za-
pewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom, 

h) nadzór nad zaopatrzeniem uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wypo-
sażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy, 

i) organizacja i nadzór transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów i opiekunów wy-
cieczki, 

j) dokonanie podziału zadań wśród uczniów, 

k) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

l) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu 
i poinformowanie o tym Dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w 
danej szkole. 
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6.  Obowiązkiem opiekuna jest:  
 

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,  

b) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i prze-
strzegania jej regulaminu, 

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  

d) nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,  

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.  
 
7.    Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 
 
8.    Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpo-

wiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.  
 

9.    Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły. 
       Dokument ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą. 

 
 

§ 5 
 

Zasady organizacji wycieczek 
 
1.   Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinno być  

       przestrzeganie poniższych zasad: 
 

a) liczba uczestników wycieczki na terenie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środ-
ków lokomocji, pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 30 
osób,  

b) liczba uczestników wycieczki na terenie tej samej miejscowości, z wykorzystaniem środ-
ków lokomocji lub poza jej terenem, pozostających pod opieką jednego opiekuna nie mo-
że przekraczać 15 osób, 

c) liczba uczestników wycieczki górskiej pozostających pod opieką jednego opiekuna nie 
może przekraczać 10 osób, 

d) liczba uczestników wycieczki rowerowej pozostających pod opieką dwóch opiekunów nie 
może przekroczyć 13 uczniów ( zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowe-
rów nie może jechać więcej niż 15 osób). 
 

 2.  Przy ustalaniu ilości opiekunów, należy uwzględnić: 
 

a) doświadczenie i umiejętności pedagogiczne opiekunów, 
b)  wiek i stopień rozwoju psychofizycznego uczestników, 
c) stan zdrowia oraz ewentualną niepełnosprawność uczestników, 
d) stopień zdyscyplinowania grupy, 
e) specyfikę zajęć w trakcie wycieczki, 
f) charakterystykę terenu i specyficzne warunki pogodowe występujące na obszarze realiza-

cji wycieczki, 
g) wykorzystywane środki transportu i sposób organizacji wycieczki. 

 
 
Ostateczną decyzję o liczbie opiekunów podejmuje Dyrektor szkoły. 
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3.  Przy organizacji wycieczek, dla których przepisy prawa nie precyzują szczegółowej normy  
    określającej liczbę uczniów mogących pozostawać pod opieką jednego opiekuna, Dyrektor 
może:   
 

a) każdorazowo przy zatwierdzaniu karty wycieczki określić ilość opiekunów potrzebnych 
do zapewnienia właściwej opieki, 

b) zarządzeniem Dyrektora wprowadzić stałe minimalne normy liczby dzieci pozostających 
pod opieką jednego opiekuna. 
 

4.  Po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem kierownik wycieczki wypełnia dokumentację wycieczki  
w dzienniku elektronicznym Librus oraz przedstawia ją w formie drukowanej do zatwierdzenia: 
kartę wycieczki zawierającą cele wycieczki, program wycieczki, listę uczestników zawierającą imię 
i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje Dyrektor 
szkoły. 
 

a) Terminy składania dokumentacji: 
 

- wycieczki poza teren szkoły (tzw. wyjścia z klasą) - 2 dni przed terminem wyjazdu 
- wycieczki 1 dniowe - 3 dni przed terminem wyjazdu 
- wycieczki 3 dniowe i dłuższe - 5 dni przed terminem wyjazdu. 
 

b) Kierownik zobowiązany jest do posiadania dokumentacji zawierającej: 
 

- pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce, 
- oświadczenia rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia oraz odpowiedzialności  
  za szkody materialne wyrządzone przez młodzież oraz o zażywaniu i posiadaniu  
  niedozwolonych używek, 
- regulamin wycieczki. 

 
5.   W przypadku wyjść pozalekcyjnych (np. popołudniowych, w dni wolne), wyjazdów na turnie-
je,  konkursy, itd. kierownik wycieczki również przedstawia dokumentację wyjścia (karta wyciecz-
ki z harmonogramem, lista uczniów, regulamin, zgody i oświadczenia rodziców)  w wersji papie-
rowej oraz odnotowuje informacje o wyjściu w szkolnym rejestrze wyjść w sekretariacie szkoły. 
 
6.    Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa 
       i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 
 
7.   Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca  
      pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.  
 
8.   Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o: 
 

a) miejscu i godzinie zbiorki na wycieczkę, 
b) miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki, 
c) dokładnym adresie pobytu wraz z numerem telefonu, 
d) przewidywanej trasie wycieczki 

 
9.   Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. Wycieczka może 
zostać odwołana z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. 
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10.  Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach.  
 
11.  Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach, jeżeli 
nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki. 
 
12.  Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej  
       wycieczki. 
 
13.  W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i pla-
cówkach publicznych. 
 
14.  Wyjazdy na zawody, turnieje, konkursy, itp. nie mogą odbywać się prywatnymi środkami 
transportu nauczycieli. Przejazd może odbyć się komunikacją miejską, wynajętym środkiem 
transportu (bus, autokar, itp.). Uczniowie mogą zostać dowiezieni i odebrani przez rodziców po 
ustaleniu z nauczycielem. 
 
15.  W przypadku organizowania wypoczynku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników, organizator 
wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu organowi prowadzącemu i or-
ganowi nadzoru pedagogicznego zgłoszenia wypoczynku: 
 

a) zawiadomienie o organizacji wycieczki zagranicznej musi zawierać  kartę wycieczki za-
twierdzoną przez dyrektora szkoły oraz pozostałe wymagane dokumenty, 

b) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wy-
padków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek 
zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów, 

c) każdy uczestnik wycieczki zagranicznej, w zależności od kraju docelowego, a także od 
krajów, przez które przebiega trasa wycieczki, musi posiadać dokument potwierdzający  
tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport. 

 
 

§ 6 
 

Obowiązki uczestników wycieczki 
 
1.   Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:  
 

a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, 
b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu, 
c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika, 
d) w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna,  
e) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,  
f) nie zaśmiecać pojazdu,  
g) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
h) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna, 
i) dbać o higienę i schludny wygląd, 
j) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,  
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k) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać po-
stanowień i regulaminów tych obiektów, 

l) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,  
m) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz in-

nych środków odurzających, 
 
 

§ 7 
 

Finansowanie wycieczek 
 

Finansowanie i rozliczanie wycieczek dokonywane jest według dokumentu „Wewnątrzszkolne  
zasady organizowania i finansowania  wycieczek” 
 

§ 8 
 

Dokumentacja wycieczki 
 

1. Karta wycieczki z harmonogramem i lista uczestników - dziennik Librus, załącznik nr 1. 

2. Pisemna zgoda rodziców oraz oświadczenia rodziców - załącznik nr 2. 

3. Regulamin wycieczki - załącznik nr 3. 

4. Regulamin wyjścia - załącznik nr 4. 
 

§ 9 
 

 Postanowienia końcowe 
 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkol-
nych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.  
 

2. Listę tych uczniów wychowawca przekazuje nauczycielom uczącym daną klasę.  
 

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postę-
powania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  
 

4. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, 
będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w we-
wnątrzszkolnym systemie oceniania. 
 

5. W przypadku naruszenia przez ucznia § 6 punkt 1 m regulaminu zawiadamia się jego rodzi-
ców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowią-
zani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.  
 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły 
krajoznawstwa i turystyki. 
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Załącznik nr 1 
  

KARTA WYCIECZKI  

  

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: ………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………………..  

  

Cel wycieczki: ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………….……………………………………………………….. 

……………………………………….……………………………………………………….. 

Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki: 

……………………………………….……………………………………………………….. 

……………………………………….……………………………………………………….. 

……………………………………….……………………………………………………….. 

Termin: …………………………….………………………………………………………….  

Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………  

Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ……………………..  

Klasa: …………………………………………………………………………………………       

  

Liczba opiekunów wycieczki: ………………………………………………………………... 

 Środek transportu: …………………………………………………………………………….    

1) Dotyczy wycieczki za granicą. 
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PROGRAM WYCIECZKI 

 
 

Data, godzina  
wyjazdu oraz 

 powrotu 

Długość trasy 
( w kilometrach) 

Miejscowość  
docelowa 

 i trasa  
powrotna 

Szczegółowy program  
wycieczki od  

wyjazdu do powrotu 

Adres miejsca 
 noclegowego  

i żywieniowego  
oraz przystanki  

i miejsca żywienia 

     

     

     

     

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki. 
 
Kierownik wycieczki           Opiekunowie wycieczki 
 
…………………………………….   1. …………………………………………….   
          
(imię i nazwisko oraz podpis) 2. 

……………………………………………
.   

 
                      3. 

……………………………………………
.   

 
4. 
……………………………………………
.   
 
5. 
……………………………………………
.   
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6. 
…………………………………………….   

                                                                                             (imiona i nazwiska oraz podpisy) 
 
 

 
ZATWIERDZAM 

 
….……………………………………………..… 
(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 
 Zgoda na wycieczkę 
  
Wyrażam zgodę na udział syna / córki  .............................................................................. 
w  wycieczce………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczenie rodziców 
 

Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu. 

 
Upoważniam panią …………………………….. do podejmowanie decyzji związanych z lecze-
niem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi oraz leczenie ambulatoryjne w przypadku zagroże-
nia zdrowia lub życia mojego dziecka  ……………………………….……….  w czasie wyciecz-
ki klasowej do …………………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w 

wycieczce. 

 

Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

- Czy dziecko choruje na choroby przewlekłe? (np. astma, choroby układu krążenia, padaczka) 

Czy ma jakieś częste dolegliwości? 

___________________________________________________________________________

_______ 
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- Czy dziecko jest uczulone? 

___________________________________________________________________ 

- Czy dziecko przyjmuje leki (jakie, w jakich dawkach) 

_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

- Czy dziecko ma chorobę lokomocyjną? 

________________________________________________________ 

 

 

 

………………………………………              ……………………………………… 

              miejscowość, data     podpis rodzica 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 
 

REGULAMIN WYCIECZKI DO…………………………… 

Klasa…………………………. 

 

1. Opiekunami uczniów podczas wycieczki są:…………………………………………… 

 

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i podporządkowania się poleceniom 

opiekunów, dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas przejazdu oraz pobytu na wycieczce. 

 

3. W autokarze uczniowie zajmują wyznaczone miejsca: podczas jazdy nie przemieszczają się po 

nim, nie stoją, nie hałasują oraz nie zaśmiecają autokaru. Uczniów, którzy cierpią na chorobę 

lokomocyjną prosimy zaopatrzyć w odpowiednie środki na podróż oraz wycieczki, realizowane w 

czasie wyjazdu. Na podróż uczniowie nie zabierają napojów gazowanych i chipsów 
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4. Uczestnicy wycieczki po wyjściu z autokaru ustawiają się w pary i przechodzą tylko w miejsca 

wyznaczone przez opiekuna.  

 

5. Uczniom nie wolno oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

.  

6. Uczeń kulturalnie odnosi się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

 

7. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli. 

 

8. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy. 

  

9. Należy pozostawiać w porządku wszystkie miejsca przebywania. 

 

10. Uczeń  musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i 

w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

 

11. Uczeń ma obowiązek dostosować się do obowiązujących w odwiedzanych miejscach regula-

minów. 

 

12. Po zakwaterowaniu w bazie uczniowie odpowiadają za stan pomieszczeń oraz ich wyposaże-

nie, dbają o czystość i porządek. 

 

13. Podczas posiłków obowiązuje ciche i kulturalne zachowanie. Uczniowie sprzątają po sobie 

miejsce posiłku. 

 

14. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00. W tym czasie uczniowie nie używają telefonów 

komórkowych w celach komunikacyjnych. Złamanie tej zasady skutkuje odebraniem telefonu na 

czas nocy. Rodzice proszeni są o kontaktowanie się z dziećmi pomiędzy godziną 19:00 a 21:00. 

 

15. Ze sprzętu dostępnego na terenie bazy uczniowie korzystają zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

16. Każdy uczeń bezwzględnie przestrzega zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków lub innych środków odurzających.  

 

17.  Wszystkie niedyspozycje należy zgłaszać opiekunowi: zabrania się przyjmowania leków bez 

wiedzy nauczyciela.  

 

14. Rodzice zobowiązani są powiadomić opiekunów o zażywanych przez dziecko lekach oraz 

ewentualnych problemach zdrowotnych. 
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15.  Na wycieczkę należy zabrać: 

- odzież, obuwie i bieliznę na zmianę – przewidując różną pogodę, 

- kurtkę przeciwdeszczową; 

- obuwie odpowiednie do wędrówek górskich, obuwie domowe 

- nakrycie głowy; 

- środki ochrony przed insektami i na ukąszenia, krem ochronny z filtrem; 

- mały plecak, środki higieny osobistej, ręcznik; 

- leki - jeżeli uczestnik ma przypisane ich zażywanie codziennie 

 

Do autokaru zabieramy wszystkie potrzebne rzeczy zapakowane w mały plecak. 

 

16. Zabranie przez dziecko drogiego sprzętu (aparat fotograficzny, drogi telefon komórkowy, gry 

itp.) zależy od decyzji rodziców i na ich odpowiedzialność. 

 

 

 

Wycieczka odbędzie się w terminie _____________.  Zbiórka przed szkołą _________. o godz. 

_____. Powrót ________ o godz. _______.  Rodzice proszeni są o odbiór dzieci sprzed szkoły. 

 

Baza noclegowa: ____________________ 

 
 
 
 
 

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki i akceptuję jego postanowienia.  
 

Data: ________________________        Podpis ucznia: _____________________________ 

Data: ________________________        Podpisy rodziców: _____________________________ 
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Załącznik nr 4 
 
 

Regulamin wyjazdu do kina/ teatru/ muzeum/ na turniej ………… 
 
 

1. Zbiórka w dniu ……………….. o godzinie ……. przed szkołą. 

2. Uczniowie zabierają ze sobą …. (legitymacje, bilety) 

3. W czasie wycieczki zachowujemy się kulturalnie i przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. 

4. Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach i nie wychylamy się przez 

okna. Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci. 

5. Za szkody powstałe w trakcie wycieczki odpowiada sprawca, a rodzice (opiekunowie praw-

ni) ponoszą koszty naprawienia szkody. Jeżeli sprawca jest nieznany odpowiada solidarnie 

cała grupa. 

6. Zachowujemy szczególna ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę. 

7. Nie oddalamy się od grupy pod żadnym pozorem! 

8. Na sali zajmujemy wyznaczone miejsca. 

9. Informujemy opiekuna o wyjściu do toalety. 

10. Po powrocie do szkoły udajemy się na lekcje lub rozchodzimy się do domu. 

 

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki i akceptuję jego postanowienia.  

Data Podpis uczestnika 
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Wewnątrzszkolne zasady organizowania i finansowania  wycieczek  

w Szkole Podstawowej nr 59  

im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

 

 

1. Za organizowanie wycieczek szkolnych oraz zawieranie umowy z biurem podróży 

odpowiadają rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w 

Poznaniu uczestniczących w wycieczce. 

2. Szkoła nie bierze na siebie zobowiązań finansowych w imieniu osób trzecich.  

3. Gromadzenie finansów związanych z wyjazdem oraz regulowanie zobowiązań 

finansowych wobec biura leży w gestii organizatorów wycieczki, czyli rodziców uczniów w 

niej uczestniczących. 

4. Rodzice uczniów zwracają się do Dyrekcji Szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd 

uczniów oraz wyznaczenie opiekunów wycieczki. 

5. Dyrektor wyraża zgodę na udział konkretnych uczniów w wycieczce i zleca kierownikowi 

wycieczki przygotowanie stosownej dokumentacji szkolnej, tzn. karty wycieczki, regulaminu 

udziału w imprezie, listy uczestników; wyznacza także opiekunów wycieczki zgodnie z 

REGULAMINEM WYCIECZEK SZKOLNYCH W Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu. 

Nauczyciel biorący udział w wycieczce jako opiekun lub kierownik podpisuje z Dyrekcją 

Szkoły umowę wolontariacką, obejmującą czas jego opieki nad dziećmi, wykraczający poza 

godziny etatowe. 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

Regulamin Biblioteki szkolnej 

Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

ROZDZIAŁ I 

CELE I ZADANIA  

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:   

- służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,    

- służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,   

- pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,  

- wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,  

- popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,  

- uczestniczy w przygotowaniu uczniów do zajęć.  

 

2. Funkcje biblioteki:  

 

1) kształcąca poprzez:   

- rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych    z nauką szkolną i 

z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,   

- tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,   

- kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,  

- zachęcanie czytelników do poszanowania: książki, czasopisma i innych środków masowego 

przekazu’ 

- wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania. 

 

 2) opiekuńcza poprzez:  

- rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,  

- wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania       i udzielanie 

pomocy w ich przezwyciężaniu,  

- otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych, 

- wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im 

literatury pedagogicznej.   
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3) kulturalna poprzez: 

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów, 

- wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia 

- organizacja wystaw okolicznościowych. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZBIORY 

1. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne  do realizacji planu 

dydaktyczno- wychowawczego szkoły.  

2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:  

a) dokumenty piśmiennicze:  

1) wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy, roczniki 

statystyczne, teksty źródłowe itp.),      

2) podręczniki i programy szkolne dla uczniów i nauczycieli,   

3) w miarę możliwości lektury obowiązkowe i lektury uzupełniające do języka polskiego,  

4) literaturę popularnonaukową i naukową,  

5) wybrane pozycje z literatury pięknej,  

6) wydawnictwa albumowe  

7) czasopisma.  

 

b)  dokumenty niepiśmiennicze:  

1) nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD),  

2) materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły,   

3) filmy dydaktyczne popularnonaukowe i instruktażowe.  

  

 

ROZDZIAŁ III 

OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELA  BIBLIOTEKARZA  ORAZ  CZAS  PRACY BIBLIOTEKI  

1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:  

1) praca pedagogiczna:  

- udostępnianie zbiorów,  

- pomoc w poszukiwaniu informacji, - indywidualne doradztwo w doborze lektur,  

- pomoc w samokształceniu,  

- prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (lekcje biblioteczne, imprezy 

czytelnicze, konkursy, wystawy).  
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2) praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnych programów 

wychowawczych poprzez włączenie się do działań z zakresu promocji czytelnictwa, działań 

wolontaryjnych.  

3) praca organizacyjna:  

- gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami,  

- ewidencja i opracowanie zbiorów,  

- selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,  

- wykorzystanie komputerowych i internetowych baz danych, współpraca z innymi bibliotekami 

(szkolnymi, publicznymi).  

4) obsługa stanowiska multimedialnego.  

 

2.  Czas pracy biblioteki:  

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją 

roku szkolnego,  

2) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece 

skontrum,  

3) czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

4) jeden dzień w tygodniu nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem, 

opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz  na samokształcenie i doskonalenie zawodowe,  

5) harmonogram pracy biblioteki wywieszony jest na drzwiach biblioteki szkolnej.  

  

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW 

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.  

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu oraz 

pracownicy tej placówki.  

3. Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się  z regulaminem biblioteki 

szkolnej i uczestniczy w Pasowaniu na czytelnika.  

4. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) 

udostępnia się tylko w bibliotece, a pozostałe książki  można wypożyczać do domu.  
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5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia 

takiej samej pozycji lub innej, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej, 

wskazanej przez bibliotekarza.  

  

ROZDZIAŁ V 

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI 

1. Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym w godzinach wyszczególnionych na stronie 

internetowej szkoły i na drzwiach biblioteki szkolnej.  

2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.  

3. Każdy uczeń może wypożyczyć 2 książki na okres jednego miesiąca, a za zgodą bibliotekarza 

dodatkowe książki, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych.  

4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią rezerwacji, może uzyskać 

prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni  to z nauczycielem bibliotekarzem przed upływem 

terminu jej zwrotu. 

 5. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić 

wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.  

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana według 

kolejności zgłoszeń).  

7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza  na ewentualne jej 

uszkodzenia.  

8. Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom w miejscu pracy (na czas prowadzenia 

zajęć).   

9. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać 

zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek).  

 

ROZDZIAŁ VI 

KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 

 

1. Komputery  w  bibliotece  przeznaczone  są  do  celów  edukacyjnych. 

2. Stanowiska komputerowe umożliwiają  korzystanie  z  Internetu  oraz  ze zbiorów 

multimedialnych    znajdujących    się  w   bibliotece. 

3. Korzystać   można   tylko  z   zainstalowanych  programów.  Zabrania  się instalowania  innych  

programów i  dokonywania  zmian  w  już  istniejących oprogramowaniach. 

4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu 

odwiedzin. 
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5. Korzystanie  z Internetu powinno służyć wyłącznie do celów edukacyjnych. 

6. Użytkownik  odpowiada  finansowo  za  wszelkie  uszkodzenia  sprzętu komputerowego  i  

oprogramowania  powstałe  z  jego  winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność 

ponoszą rodzice. 

 

Załącznik: Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) 

uczniom Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu. 
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Regulamin dotyczący wypożyczania i udostępniania podręczników  
(materiałów edukacyjnych)                                                                                

uczniom Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu. 

1. Podręczniki do nauczania zintegrowanego dla klas I-III  oraz dla klas 4-8 szkoły podstawowej 
są własnością szkoły. Podręczniki są przekazywane szkole i obowiązują przez kolejne trzy lata 
nauki.                                                                                                                                                                     
2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) 
mające postać papierową.  
3.  Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu i robi 
to nieodpłatnie ponieważ są one kupowane ze środków MEN. Rodzice zakupują jedynie 
podręcznik do religii, jeśli taki jest wymagany.                                                                                                                                                                                                                     
4. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia podręczników przez ucznia klas 1-3 
Dyrektor Szkoły może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników. 
Wysokość kosztów musi być zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie 
konkretnych podręczników. Uczniowie klas 4-8 odkupują zniszczone podręczniki.                                                                                                                                                                                                                
5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez 
ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego 
kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.                                                                                                                                                                           
6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany 
jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów 
edukacyjnych).                                                                                                                                      
7.  W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku 
szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z 
dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki 
szkolnej.                                                                                                                                                                                                                         
8.  Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczane uczniom  na 
początku września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą klasą wraz z wychowawcą. 
Podręcznik wypożyczany jest na konto konkretnego ucznia i to on jest za niego odpowiedzialny.                                                                                                                                                                                                              
9. W klasach I – III o kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej 
podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do 
biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając kolejne 
podręczniki (materiały edukacyjne).                                                                                                                                               
10. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą 
zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.                                                                                                                                                                                                  
11.  Uczniowie wraz z rodzicami zobowiązani są do szczególnej dbałości o podręcznik i mają 
obowiązek zabezpieczyć podręcznik przed zniszczeniem (obłożenie  w foliową okładkę lub 
papier, nie pisanie wewnątrz podręczników).                                                                                   

Podstawa Prawna: 

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 
2014r. poz. 811.  
 

 



 

Regulamin wypożyczania i udostępniania zbiorów bibliotecznych              

w Szkole Podstawowej nr 59  w Poznaniu 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Przedmiot regulaminu 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.811) 

 
Art.3 pkt 23-25 

- podręcznik- należy przez to rozumieć  podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego 

- materiał edukacyjny –należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną 

- materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 

utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności 

Nauczyciel może zadecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, 

materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub 

materiałów.  

 

Niniejszy regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych 

zwany dalej „Regulaminem”, reguluje: zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem 

darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

określonych w ramowych planach nauczania, tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki 

szkolnej, postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych. Regulacje prawne dot. podręczników rządowych. 

 

 



Rozdział II 

Zadania biblioteki podręczników szkolnych 

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały 

edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

2.  Biblioteka nieodpłatnie:  

- wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową,  

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną,  

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część 

podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub 

materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego 

podręcznika, materiałów edukacyjnych. 

 

Rozdział III 

Przyjęcie podręczników na stan szkoły 
 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach 
dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie wpisu do księgi inwentarzowej 
podręczników.  

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły. 
3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być 

użytkowane przez minimum 3 lata. 
  

Rozdział IV 

Udostępnianie zbiorów 

§1 

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych 

1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 
uczniowie szkoły klas 1-7. a w przyszłości klas 1-8. 

2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji. 
 

§2 

Okres trwania wypożyczenia 
   1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, pierwszej połowie września.  

   2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 15 czerwca.  

   3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręczników, o której     
mowa w §3 Regulaminu.  



   4. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu wychowawca ma 
prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.  

   5. Zwrot podręczników warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o 
rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.  

 

§3 

Procedura wypożyczania podręcznika 
 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy wraz z uczniami odbiera z Biblioteki 
podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie 
uczniów swojej klasy.  

2. Po przekazaniu podręczników, materiałów edukacyjnych uczniom wychowawca ma 
obowiązek do końca września odebrać podpisane przez rodziców oświadczenia i 
przekazać je do biblioteki. 

3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem 
sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia 
natychmiast zgłosili nauczycielowi bibliotekarzowi.  

 
§4 

Zmiana szkoły 
 

1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, 
poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i 
zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości 
użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.  

2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do 
uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.  
 
 

Rozdział V 
Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki 

 
§1 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem 
 

1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, 
poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i 
zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości 
użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 

2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia 
materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.  

 
§2 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika , materiału edukacyjnego 
 

1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, 
poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i 
zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości 
użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.  



2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do 
uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.  

 
 

§3 
Zakres odpowiedzialności 

 
1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 

uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 
nieujawnionych w chwili wypożyczenia.  

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła 
może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.  

3. Wartość podręczników dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej określa w każdym roku 
szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej 

4. Wyjątek stanowią książki do nauki języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej, 
podręczniki do klas 4-7 szkoły podstawowej zakupione z dotacji. W tym przypadku cena 
określana jest na podstawie ceny publikacji określonej przez dane Wydawnictwo. 

5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik, materiał 
edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na podane konto lub do 
odkupienia danego podręcznika.  

 
 

Rozdział VI 
 

Inwentaryzacja 
 

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki podręczników odbywa się raz w roku, po 
rozliczeniu podręczników przez wychowawców klas.  

2. Inwentaryzację przeprowadza komisja do tego celu powołana, która do połowy lipca 
danego roku przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie, celem uzupełnienia zbiorów.  

 
 
 

Rozdział VII 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i 
stosowania się do zawartych w nim postanowień.  

2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu.  

3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada Pedagogiczna.  

4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów 
edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor 
szkoły.  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  listopada 2017r. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH 

W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

NR 59 IM.GEN. J.H.DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  W  SP nr 59 funkcjonują zespoły powołane zgodnie z postanowieniami Statutu oraz 

Regulaminu Rady Pedagogicznej:  

 przedmiotowe, 

 nauczycieli uczących w danej klasie 

 zadaniowe.  

2. Pracą zespołu kieruje lider -  przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły. 

3. Skład osobowy poszczególnych zespołów określa Dyrektor uwzględniając specyfikę 

nauczanych przez nauczycieli przedmiotów i rodzaj zadań do wykonania.  

4. Skład osobowy zespołów może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.  

  

§ 2 

SKŁAD ZESPOŁÓW  I ICH ZADANIA OGÓLNE 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespoły  na rok szkolny  i ustala zadania:   

 

a) Zespoły przedmiotowe -  tworzą nauczyciele takich samych lub pokrewnych 

przedmiotów:  

 zespół humanistyczny – w skład wchodzą (nauczyciele poloniści, historii, WOS, 

biblioteka)  

 zespół matematyczno-informatyczny (nauczyciele matematyki i informatyki),    

 zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (chemia, geografia, biologia, fizyka, 

przyroda), 

 zespół nauczycieli języków obcych (język angielski, niemiecki)  

 zespół nauczycieli wychowania fizycznego, sportu i bezpieczeństwa (wychowanie 

fizyczne, zajęcia sportowe, edukacja dla bezpieczeństwa), 

 zespół nauczycieli katechetów i etyki (nauczyciele religii i etyki) 

 zespół edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (nauczyciele klas I-III i oddziałów 

przedszkolnych) 

 zespół wychowawców świetlicy (nauczyciele świetlicy) 

 

b) zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda); 

 

c) zespoły zadaniowe ds. prowadzonej wewnętrznej ewaluacji (powołany zespół); 

 



d) zespoły klasowe nauczycieli uczących w danej klasie dla każdego zespołu klasowego, 

przewodniczy wychowawca klasy; 

 

e) zespoły zadaniowe wynikające z planu pracy szkoły na dany rok szkolny (powołane 

zespoły według  przydzielonego planu zadań do realizacji na dany rok szkolny); 

 

f) zespół ds. układania planu lekcji i planu dyżurów nauczycieli (powołany zespół n-li); 

 

g) zespół ZFŚS (powołany zespół nauczycieli). 

 

§ 3 

 PLANOWANIE PRACY ZESPOŁÓW 

Zespół pracuje zgodnie z opracowanym Planem Pracy Zespołu oraz harmonogramem, który 

przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi na posiedzeniu RP.  

1.  Plan pracy Zespołów Przedmiotowych powinien uwzględniać następujące 

zadania:  

 przygotowanie przedmiotowych systemów oceniania, ewaluacja PSO,  

 planowanie  diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów - harmonogram kontroli i pomiaru 

osiągnięć uczniów (sprawdziany semestralne, próbne, sprawdziany, testy kompetencji 

analizy wyników, egzaminy),   

 planowanie pracy przedmiotowej z uwzględnieniem podstawy programowej, treści 

nauczania i zalecanych form realizacji w korelacji z organizacją pracy szkoły i egzaminami 

zewnętrznymi  ( realizacja podstawy programowej przed terminem sprawdzianu ) 

 korelacja treści nauczania z programami innych przedmiotów i Programem 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły ( realizacja i planowanie zajęć w korelacji 

międzyprzedmiotowej ujęte w harmonogramie pracy zespołu co najmniej 1x w roku ) 

 wymiana doświadczeń pedagogicznych i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli (np. 

lekcje otwarte, obserwacje koleżeńskie - przynajmniej raz w roku, opracowanie i 

prezentacja innowacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań metodycznych, form pracy z 

uczniem uzdolnionym i z problemami z nauką,  tematy projektów przedmiotowych i  

międzyprzedmiotowych,  wdrażanie innowacji dydaktycznych, organizacyjnych, itp.), 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów: organizacja konkursów przedmiotowych, 

tematycznych i imprez przedmiotowych ogólnoszkolnych (np. „dnia przedmiotu” i 

innych),  

 wybór podręczników na kolejny rok szkolny zgodnie z obowiązującym prawem 

 ustalanie tematyki, form prac domowych dla uczniów i obciążenia uczniów pracą 

domową,   

 spotkania doskonaląco - informacyjne, służące m.in. wymianie doświadczeń z 

ukończonych przez członków zespołu form doskonalenia zawodowego, 

 opracowanie wniosków usprawniających pracę szkoły.  

 

2.  Zadaniem Zespołu klasowego (nauczycieli uczących w danej klasie) jest:  

 Analiza sytuacji wychowawczej w klasie i problemów wychowawczych i wspólne 

podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów 



 Wymiana doświadczeń z zakresu organizacji procesu wychowawczego i ustalenie metod i 

form pracy z uczniami i zespołem klasowym oraz ich rodzicami,  

 Przygotowanie planów pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w 

tym dla uczniów z trudnościami w nauce i  uczniów uzdolnionych. 

 Wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów i 

zespołu klasowego.  

 

Plany pracy Zespołów Zadaniowych uwzględniają cele wynikające z organizacji nadzoru 

pedagogicznego na dany rok szkolny oraz zaplanowanych zadań .   

  

§ 4 

DOKUMENTOWANIE  PRACY ZESPOŁÓW 

1.  Dokumentację pracy zespołu stanowią:  

 plan pracy zespołu i harmonogram,  

 protokoły spotkań  

 sprawozdania i raporty.  

 

2. Plan pracy zespołu nauczycielskiego  przygotowywany jest na  okres roku szkolnego lub 

półrocza i uwzględnia cele i zadania  szczegółowe  pracy zespołu, terminarz spotkań i 

harmonogram realizacji zadań.   

3. W planie pracy zespołu należy wskazać nauczycieli odpowiedzialnych za wykonanie 

poszczególnych zadań oraz harmonogram uwzględniający terminy wykonania tych zadań. 

4. Spotkania zespołów należy dokumentować w formie protokołu ze spotkania, dołączając 

załączniki. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.   

  

§ 5 

ZADANIA LIDERA – PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU 

1. Pracą zespołu kieruje lider – nauczyciel odpowiedzialny za pracę zespołu i efekty tej pracy. 

2. Do zadań lidera zespołu - przewodniczącego zespół przedmiotowego lub zadaniowego należy:  

a) organizowanie pracy zespołu; 

b) przygotowanie planu pracy i wyznaczanie zadań członkom zespołu oraz przedłożenie 

dyrektorowi opracowanego planu; 

c) ustalanie terminów spotkań zespołu oraz informowanie dyrektora; 

d) monitorowanie terminowości wykonania zaplanowanych zadań;  

e) sporządzanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności zespołu; 



 f) dokumentowanie pracy zespołu (protokoły z posiedzeń zespołu, wypracowane materiały, 

raporty z przeprowadzonych badań, itp.); 

g) przechowywanie dokumentacji  i rozliczenie roczne dokumentacji.  

 

3. Liderzy zespołów przedmiotowych i zadaniowych tworzą wraz z Dyrektorem szkoły tzw. 

Zespół ds. podnoszenia jakości pracy szkoły, którego zadaniem jest  ułatwienie komunikacji 

między dyrekcją a nauczycielami,  doskonalenie i unowocześnianie procesów dydaktyczno– 

wychowawczych i opiekuńczych w SP nr 59. 

 

4.  Liderem zespołu nauczycieli uczących w danej klasie jest wychowawca klasy.  

Do jego zadań należy:  

a) Organizowanie współpracy nauczycieli uczących w danej klasie, w tym współpracy z 

pedagogiem i psychologiem,  

b) Zaplanowanie terminów i tematyki spotkań w okresie roku szkolnego służących diagnozie i 

ocenie sytuacji wychowawczych oraz wspieraniu uczniów o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych, 

c) Zwoływanie nadzwyczajnych zebrań zespołu nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo 

i wymagających porozumienia i współpracy nauczycieli.  

  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zmiany do regulaminu wprowadza Dyrektor szkoły.  

Załącznikami do Regulaminu są: 

a) Wzór protokołu 

b) składy osobowe poszczególnych zespołów na dany rok szkolny. 

 

  

 

  

  

  

 

 

 



…………………………………………… 

                                                                                                                                 (data) 

                                                                                   PROTOKÓŁ  

z posiedzenia zespołu zadaniowego/ przedmiotowego/ wychowawczego*(właściwe podkreślić)  

……………………………………………………………..……………………………………  

I. SKŁAD OSOBOWY (obecni na posiedzeniu): 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………... 

II. USTALONO NASTĘPUJĄCY PORZĄDEK POSIEDZENIA:   

1.………………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………  

3.………………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………………. 

III. PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE USTALENIA:   

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

………….………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  



IV. USTALONO NASTĘPUJĄCE WNIOSKI::  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

……………..….…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

V. USTALONO NASTĘPNY TERMIN POSIEDZENIA: 

……………………………………………………………………  

VI. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU STANOWIĄ: 

…………………………………………………………….……………  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 VII. CZYTELNE PODPISY OSÓB UCZESTNICZĄCYCH:   

…………………………………………………………………  

……………………………………………..…………………..   

…………………………………………………………………  

……………………………………………..…………………..   

…………………………………………………………………  

……………………………………………..…………………..   

…………………………………………………………………  

……………………………………………..…………………..   

 

 

Podpis protokolanta: ………………………………………………………………………  
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH 

KRYZYSOWYCH 

 

Szkoła Podstawowa Nr 59 IM. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

 999 - POGOTOWIE RATUNKOWE 

 998 - STRAŻ POŻARNA 

 997 - POLICJA  

987 - WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

112 - TELEFON ALARMOWY KOMÓRKOWY  
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Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. 

 

1. Procedura w przypadku ataku na szkołę terrorystów – bez kontaktu z 

napastnikiem. 

 

 Decyzję o zaalarmowaniu podejmuje dyrektor, jego zastępca lub każdy przeszkolony 

pracownik (woźny, instruktor bhp), gdy takie zagrożenie zauważy lub otrzymał 

informację o zagrożeniu - hasło: NAPASTNIK 

 Należy uruchomić sygnał dźwiękowy - 3 serie 3 krótkich dzwonków: 3 x 3  

 Głośne ostrzeżenie UWAGA - NAPASTNIK!, zapowiedź powtórzyć 3 razy. 

 

2. Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu na wypadek wtargnięcia napastnika. 

 

Ewakuacja następuje tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia z dala od źródła 

zagrożenia, po wyraźnym poleceniu dyrektora szkoły o ewakuacji. Ucieczka z zagrożonego 

miejsca prowadzona jest wytyczoną drogą ewakuacji.  

 

1. Zasady postępowania w przypadku zarządzenia ewakuacji: 

 

 Pozostawiamy wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują.  

 Korzystamy z wyznaczonej drogi ewakuacyjnej  

 Po drogach ewakuacyjnych poruszamy się szybko, nie blokujemy ruchu. 

 Zachowujemy ciszę, spokój, rozwagę, staramy się przeciwdziałać panice. 

 Udzielamy pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym dla ciebie i poszkodowanych.  

 Ostrzegamy innych o niebezpieczeństwie. 

 

2. Zasady postępowania w przypadku, jeśli bezpośrednia ewakuacja nie jest możliwa: 

 

 Zamykamy na klucz drzwi klasy od środka. 

 Zamykamy wszystkie okna, aby uniemożliwić wtargnięcie lub wrzucenie czegoś do budynku. 

 Uspakajamy uczniów. 

 Barykadujemy drzwi biurkiem, szafkami, krzesłami itp. 

 Nakazujemy wyłączenie wszystkich telefonów, swój telefon  wyciszamy.  

 Każemy dzieciom wejść pod ławki z dala od drzwi lub położyć się na podłodze na brzuchu.  

 Wyłączamy oświetlenie. 

 Pilnujemy, aby w sali była bezwzględna cisza  

 Spokojnym głosem mówimy dzieciom, że od tego zależy bezpieczeństwo nas wszystkich.  

 Nie otwieramy drzwi. Służby ratownicze same to zrobią.  

 Jeśli terroryści sforsują drzwi, wykonujemy ich polecenia.  

 Jeśli będzie taka możliwość, o zagrożeniu poinformuje nas seria krótkich dzwonków: 3x3  

 O zakończeniu akcji poinformuje cię głośna informacja pracownika szkoły 
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3. Procedura postępowania w przypadku wtargnięcie napastników do obiektu - kontakt 

bezpośredni. 

 

 Poddajemy się woli napastników – wykonujemy ściśle ich polecenia.  

 Zawsze pytamy o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś 

poleceniem. Mówimy do uczniów po imieniu, spokojnym tonem.  

 Zapamiętujemy szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą 

okazać się cenne dla służb ratowniczych.  

 Staramy się uspokoić dzieci i zapanować nad własnymi emocjami.  

  Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: nie pozwalamy dzieciom wychodzić 

z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, nakazujemy dzieciom położyć się 

na podłodze na brzuchu.  

 Jeśli nasze życie lub zdrowie jest zagrożone w bezpośrednim kontakcie z 

napastnikiem WALCZYMY lub BŁAGAMY O LITOŚĆ. 

  W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonujemy polecenia 

grupy antyterrorystycznej.  

 Po zakończeniu akcji: 

1. sprawdzamy obecność dzieci, upewniamy się, czy wszyscy opuścili budynek, o braku 

któregokolwiek dziecka poinformujemy Policję,  

2. nie pozwalamy żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 

3. prowadzimy ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 

 

 

4. Procedura w przypadku użycie broni palnej na terenie szkoły. 

 

 Nakazujemy dzieciom położyć się na podłodze na brzuchu.  

 Staramy się uspokoić dzieci, mówimy do nich spokojnie, wykonujemy polecenia 

napastnika.  

 Pilnujemy, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się.  

 Jeżeli terroryści wydają polecenia, pilnujemy, aby dzieci wykonywały je spokojnie – 

gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.  

 O ile to możliwe, dzwonimy pod jeden z numerów alarmowych. 

 

Po opanowaniu sytuacji: 

 

 Sprawdzamy, ile osób jest poszkodowanych i czy strzały z broni palnej nie 

spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru). 

 Dzwonimy lub wyznaczamy osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów 

alarmowych  

 Udzielamy pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym 
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 Zapewniamy osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną (jeśli tego 

potrzebują). 

 

5. Procedura postępowania w przypadku zagrożenie bombowego. 

Symptomy zagrożenia bombowego: 

  Jeśli zauważyliśmy nietypowe zachowania obcych osób na terenie szkoły. 

 Jeśli zauważyliśmy podejrzane paczki lub pojazdy na terenie szkoły.  

 O swoich spostrzeżeniach informujemy dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia odpowiednie 

służby - Policję. 

8. Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego: 

 Dyrektor powiadamia odpowiednie służby  

 Jednocześnie przeprowadzana jest ewakuację budynku. 

 Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła 

przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on 

stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym 

za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy 

przekazywać niepowołanym osobom, aby zapobiec panice. 

 Zawiadamiając policję Dyrektor podaje telefonicznie następujące informacje: rodzaj 

zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu, treść rozmowy z osobą informującą o 

podłożeniu ładunku wybuchowego, numer telefonu, na który przekazano informację o 

zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby 

zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.  

 Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. 

 Zabezpieczane są ważne dokumenty, pieniądze.  

 Wyłączamy lub zlecamy pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.  

 W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykamy go i nie otwieramy.  

 Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosujemy się do ich zaleceń. 

9. Postępowanie po wybuchu ładunku bombowego. 

  Oceniamy sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewniamy się, jakiego rodzaju 

zagrożenia spowodował wybuch.  

 -Dzwonimy pod jeden z numerów alarmowych. 

  Udzielamy pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.  
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 Sprawdzamy bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządzamy 

przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

 W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmujemy działania 

odpowiednie do sytuacji.  

 Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosujemy się do ich zaleceń. 

 

7. Procedura postępowania w przypadku pożaru w budynku szkoły. 

  Jeżeli zauważymy pożar lub otrzymamy informację o pożarze, należy natychmiast 

zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej 

pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.  

 Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny – 3 

krótkie dzwonki.  

 O zdarzeniu natychmiast informujemy dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 

  Bezzwłocznie przystępujemy do gaszenia pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic. 

 UWAGA! Nie wolno gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować! Nie gasi się 

wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych! 

 Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej.  

 Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.  

 Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego 

akcją.  

 Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu. 

 Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa 

wszelkie znajdujące się tam materiały łatwopalne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny 

sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.  

 Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych 

pożarem.  

 Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne wchodząc 

trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej 

lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność. Aby 

nie stracić orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłonić np. wilgotną 

chustką.  

 Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń.  
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 Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas 

działaniach. 
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PLAN EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

NR 59 IM.J.H.DĄBROWSKIEGO 

 

 W przypadku zagrożenia dyrektor lub wicedyrektor szkoły wydaje polecenie  woźnej 

uruchomienia alarmu, którego sygnałem jest 1 minutowy, ciągły dzwonek, bądź w przypadku 

braku prądu, dzwonek ręczny. 

Woźna odcina dopływ energii elektrycznej i gazu. Sprzątaczka otwiera wyjścia awaryjne od 

strony boiska. Woźna otwiera bramy wyjazdowe i przejazdowe. 

Sekretarka powiadamia odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie) oraz Kuratorium 

Oświaty i Wydział Oświaty. 

Nauczyciele wyprowadzają uczniów w następującej kolejności: 

 klasy z parteru z sal 3,4,9,11 i 12 głównym wejściem szkoły na boisko przed 

szkołą i dalej na duże boisko trawiaste. 

  klasy z piętra schodzą kolejno salami: 17, 16, 15, 14, 18, 19, 20; nauczyciele 

sprowadzają uczniów do wyjścia przy sali gimnastycznej i dalej na duże boisko 

trawiaste. 

 uczniowie przebywający w sali gimnastycznej wychodzą wraz z nauczycielem 

wyjściem przy sali gimnastycznej na boisko trawiaste. 

Nauczyciel z Sali nr 17 zatrzymuje się przy schodach, kierując swoich uczniów na parter. Tam 

odbiera ich wychowawca świetlicy i wyprowadza na boisko trawiaste, wraz z uczniami 

przebywającymi w świetlicy. 

Nauczyciel z sali nr 17, po zejściu ostatniej klasy sprawdza, czy wszystkie pomieszczenia są 

opuszczone przez uczniów i pracowników (nauczycieli). 

Na parterze akcją opuszczenia szkoły kieruje dyrektor lub wicedyrektor, który sprawdza, czy 

wszystkie pomieszczenia są opuszczone przez uczniów i pracowników szkoły. 

W pomieszczeniach piwnicznych stan opuszczenia pomieszczeń sprawdza woźna. 

Ewakuujący się zostawiają wszystkie pomieszczenia otwarte. 
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Nauczyciel nadzorujący zejście z piętra oraz woźna zgłaszają dyrektorowi lub wicedyrektorowi, 

czy wszyscy pracownicy oraz uczniowie opuścili budynek szkoły. 

 

Na boisku trawiastym klasy ustawiają się parami, nauczyciele przeliczają uczniów i zgłaszają 

dyrektorowi lub wicedyrektorowi stan liczebny klas oraz zgodność z zapisem w dzienniku 

lekcyjnym. 
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Procedury postępowania związane z zagrożeniami wewnętrznymi  

takimi jak: agresja fizyczna, agresja słowna, korzystanie z substancji psychoaktywnych, 

kradzież lub wymuszanie pieniędzy, wystąpienie niepokojących zachowań seksualnych 

uczniów w szkole, cyberprzemoc. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 

Uwagi wstępne: 

1. Procedura postępowania uruchamiana jest przez osobę, która zauważyła przedmiotowe 
zachowanie lub której je zgłoszono.  
2. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor 
placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog/psycholog szkolny.  
3. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub 

osoba przez niego wyznaczona.  

4. Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie niepożądanych zjawisk powinny być 

podjęte bezzwłocznie. 

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia agresji fizycznej 

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej ma obowiązek przerwać to 
zachowanie. Powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie 
wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich 
komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy 
uczniami.  
 
2. Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną, pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz 
powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary. 
 
3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog lub 
dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców 
(opiekunów prawnych). Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez 
możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 
Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego.  
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4. Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami 
(opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.  
 
5. Pedagog/psycholog szkolny udziela pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazuje, jak 
należy rodzić sobie w kontaktach z innymi. 
 
6. W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 
świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie 
agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych 
przypadkach.  
 
7. W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami pobicia - 
szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy. 
Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub regulaminie szkoły.  
 
 
 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia agresji słownej 

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej ma obowiązek przerwać to 

zachowanie. Powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie 

wyraża zgody na takie zachowanie. 

2. Należy powiadomić wychowawcę klasy i pedagoga/psychologa. 
 
3. Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 
wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno. 
W trakcie rozmowy wychowawca lub pedagog/psycholog ustala okoliczności zdarzenia i ustala ze 
sprawcą formy zadośćuczynienia. 
 
5. O zaistniałym zdarzeniu wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych uczestników 
zdarzenia.  
 
6. Pedagog/psycholog szkolny udziela pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazuje jak 
należy rodzić sobie w kontaktach z rówieśnikami. 
 
 
 
Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych 

1. Należy zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem. 

2. Pracownik szkoły, który przejął podejrzaną substancję powiadamia dyrektora szkoły, który 

powiadamia Policję. 

3. Osoba wskazana przez dyrektora ustala(jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja 
należy. 
 
4.Dyrektor przekazuje Policji zabezpieczoną substancję oraz informuje o zaistniałej sytuacji. 
Dalsze działania podejmuje Policja.  
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5.Wychowawca i pedagog/psycholog formułują plan działań wychowawczo – profilaktycznych 
dla zagrożonych uczniów. 
 
 

Procedury w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że konkretny uczeń jest w 
 posiadaniu substancji odurzającej 

 
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 
kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie 
co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 
wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona 
wyłącznie dla Policji. 

 
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 
 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 
i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i 
przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 
ekspertyzy. 

 
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje 
ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel 
dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 
spostrzeżeniami. 

 
 

Procedura postępowania w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia 
alkoholem/narkotykami 

 
1. Pracownik szkoły powiadamia wychowawcę klasy ucznia, u którego zaobserwowano 
podejrzane zachowanie. 
 
2. Wychowawca odizolowuje ucznia od pozostałych uczniów w klasie.  
 
3. Wychowawca powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego, który sprawuje opiekę nad 
uczniem do momentu przybycia rodziców/opiekunów prawnych. 
 
4. Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 
 
5. Wychowawca lub pedagog/psycholog powiadamiają o sytuacji rodziców ucznia i wskazują 
konieczność natychmiastowego przybycia do szkoły. 
 
6. Szkoła obejmuje ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy 
udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia, wskazać instytucje niosące pomoc. W 
szczególnych przypadkach (gdy obserwowany stan dziecka jest jednym z sygnałów braku 
odpowiedniej opieki rodzicielskiej) natychmiast informować Policję/Sąd Rodzinny. 
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7. Wychowawca i pedagog/psycholog opracowują i wdrażają program wychowawczo-
profilaktyczny dla ucznia, monitorowany przez dyrektora  
 
 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy 
lub przedmiotów wartościowych 

 
1. Osoba, która wykryła kradzież  bezzwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  
 
2. Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę 
pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 
 
3. Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży lub 
wymuszenia  
 
4. Dyrektor prosi, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 
kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzące podejrzenie co do ich 
związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 
szkolnego, psychologa. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji i odmowy przez ucznia dyrektor 
szkoły wzywa opiekuna prawnego/ rodzica lub Policję. 
 
5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem/psychologiem  szkolnym ustala  okoliczności 
czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 
 
6. Dyrektor szkoły wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadza rozmowę z 
uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną przez rodziców. 
 
7. Dyrektor decyduje o konieczności poinformowania Policji o zdarzeniu, w zależności od 
szkodliwości kradzieży i innych czynników (takich jak zachowanie sprawcy). 
 
8. Psycholog/pedagog szkolny i wychowawca są zobligowani do monitorowania czy sprawca 
dokonał zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży.  
 

 
Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków 

niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole 

 
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powiadamia wychowawcę klasy i/lub 
pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w 
szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim 
rozmowę wychowawczą.  
 
2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach 
seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych 
konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez 
uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach. 
 
3. Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz 
informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.  
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4. Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego zachowań, 
wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom informację o zachowaniu ich 
dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim  
 
5. Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły i przeprowadzić 
rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie z 
dzieckiem.  
 
6. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się 
w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie 
przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień 
demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej 
sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.  
 

Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy 

Do zjawisk związanych z cyberprzemocą zalicza się:  

 Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody rodziców/opiekunów 
prawnych, 

 Wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgód, a szczególnie  
przy ich wyraźnym sprzeciwie, 

 Włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści zamieszczonych  
na prywatnych stronach internetowych, 

 Stalking (nękanie przy pomocy Internetu, telefonów komórkowych), 

 Groźby i znieważania wysyłane za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych, 

 Umieszczanie wulgarnych treści w Internecie, publikacja ich w miejscach masowego 
dostępu dzieci i młodzieży, 

 Bezprawne wykorzystywanie informacji, 

 Uwodzenie i treści pornograficzne w Internecie. 

 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy (zgłoszenie przez uczniów, rodziców, świadków 

zdarzenia, nauczycieli)musi odbyć się w warunkach bezpiecznych dla 

zgłaszającego(zapewnienie anonimowości osobie zgłaszającej, szczególnie dziecku). Za 

zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego w trakcie zgłoszenia odpowiada osoba 

przyjmująca zgłoszenie (wychowawca/pedagog/psycholog , dyrektor). 

2. O zdarzeniu informowany jest wychowawca klasy, w której zaistniała sytuacja 

cyberprzemocy. 

3. Wychowawca przekazuje informację o zdarzeniu pedagogowi szkolnemu oraz 

dyrektorowi szkoły. 

4. Wychowawca wraz z pedagogiem ustalają okoliczności zdarzenia oraz świadków. 

5. W uzasadnionych przypadkach w procedurę włącza się nauczyciela informatyki, który 

pomaga zabezpieczyć dowody i/lub ustalić tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

6. Wszystkie dowody zastosowanej cyberprzemocy zbiera wychowawca wraz z pedagogiem. 
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7. Wychowawca podejmuje działania na rzecz natychmiastowego przerwania aktu 

cyberprzemocy (np. zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału, 

żądanie natychmiastowego usunięcia wszystkich filmów ośmieszających z telefonu 

sprawcy itp.). 

8. Wychowawca przy pomocy pedagoga ustala, kto jest sprawcą zdarzenia. 

9. Wychowawca informuje  rodziców/opiekunów prawnych sprawcy celem omówienia 

zachowania dziecka, zapoznania z materiałem dowodowym oraz decyzją w sprawie 

dalszego postępowania  

i podjętych środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.  

10. Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog prowadzi rozmowę pozwalającą ustalić 

przyczyny dokonania cyberprzemocy. W uzasadnionych wypadkach należy udzielić 

sprawcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem uniknięcia na przyszłość 

podobnych zachowań.  

11. W sytuacjach uzasadnionych pedagog powiadamia Komendę Miejską Policji i/lub sąd 

rodzinny o dokonaniu cyberprzemocy. 

12. Wobec sprawcy wyciąga się konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły. 

13. Uczeń, który dokonał cyberprzemocy jest monitorowany przez pedagoga i wychowawcę, 

celem zapobiegania aktom zemsty na osobach poszkodowanych. 

14. Jeśli sprawca jest nieznany, należy – o ile to możliwe - dokonać natychmiastowego 

przerwania aktu cyberprzemocy od administratora serwisu oraz powiadomić Policję. 

15. Wobec ofiary cyberprzemocy wychowawca podejmuje działania ochronne i wspierające. 

Zapewnia ucznia, że dobrze zrobił zgłaszając zdarzenie. Radzi, jak powinien postąpić, aby 

zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie dopuścić do eskalacji prześladowania. 

16. Sytuacja dziecka, które padło ofiarą przemocy, musi być monitorowana, aby nie dopuścić  

do dalszych działań przemocowych lub odwetowych ze strony sprawcy. Podobnie należy 

postąpić w przypadku, gdy o zdarzeniu poinformowali świadkowie, a nie ofiara 

cyberprzemocy. 

17. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka - ofiary winni być natychmiast poinformowani o 

sposobie rozwiązania sytuacji związanej z cyberprzemocy. 

18. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania sprawy notatki 

służbowe, w której zawarte będą daty i miejsca rozmów, personalia osób biorących udział  

w wyjaśnianiu spraw, opisy przebiegu wydarzeń oraz podpisy świadków zdarzenia i 

wyjaśniania sprawy.  

Podczas wyjaśniania sprawy nie należy dopuszczać do konfrontacji sprawcy z ofiarą 

celem zachowania poczucia bezpieczeństwa ofiary cyberprzemocy. 

 

 

 



 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ NR 59 IM.GEN J.H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 

 

I. Podstawa prawna 

· Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. 

zmianami). 

II. Definicja 

Wypadek ucznia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - to nagłe zdarzenie powodujące uraz, 

wywołane czynnikiem zewnętrznym, mające związek ze  

szkołą.  

Za wypadek uznaje się wszystkie zdarzenia skutkujące urazem i mające miejsce:  

• na terenie szkoły;  

• poza terenem szkoły podczas organizowanych przez nauczycieli wycieczek, zawodów  

sportowych, zawodów, wyjść.  

III. Cele procedury 

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących poszkodowanemu 

uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

IV. Zakres 

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku 

ucznia. 



V. Osoby odpowiedzialne 

- Nauczyciele 

-  Dyrektor 

- Wicedyrektor  

- Pedagog szkolny 

- Pracownicy niepedagogiczni 

VI. Opis działań 

1. Nauczyciel jest obowiązany:  

- udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, jeżeli zauważył wypadek, lub dowiedział 

się  o nim jako pierwszy;  

- zawiadomić natychmiast o wypadku pielęgniarkę oraz  Wicedyrektora Szkoły (a w przypadku  

jego nieobecności Dyrektora) i Społecznego lnspektora Pracy.  

- zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia oko liczności i przyczyn wypadku.  

2. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

- niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową 

pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy  

- nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli 

miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczniów; 

- niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę, Wicedyrektora  lub Dyrektora Szkoły o zaistniałym 

wypadku 

3. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami 

nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 

4. Po udzieleniu pierwszej pomocy o każdym wypadku Wicedyrektor szkoły, Dyrektor Szkoły lub 

nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców 

poszkodowanego ucznia i ustala z rodzicami: 

- potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica/ opiekuna prawnego dziecka 



- godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia. 

5. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzin 

6. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

nauczyciel,  Wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły wzywa Pogotowie Ratunkowe. W przypadku 

stwierdzenia przez lekarza konieczności przewiezienia do szpitala, przy nieobecności rodziców/ 

prawnych opiekunów, opiekę nad uczniem przejmuje wychowawca klasy lub wyznaczony przez 

dyrektora szkoły nauczyciel. 

7. O każdym wypadku Wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie specjalistę ds. 

BHP. 

8. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym Dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty. 

9. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, Dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. 

10. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania 

oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

11. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

12. Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego. W skład zespołu wchodzi 

specjalista ds. BHP , pracownik szkoły, pedagog szkolny. Przewodniczącym zespołu jest 

specjalista od spraw BHP . 

13. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową; 

14. Na postępowanie powypadkowe Zespołu składa się:  

- rozmowa z uczniem poszkodowanym w wypadku, w obecności co najmniej dwóch świadków 

zdarzenia, i sporządzenie notatki służbowej z tej rozmowy na obowiązującym w szkole druku 

(załącznik nr 1 procedury);  



- analiza Notatki służbowej dotyczącej okoliczności wypadku ucznia (załącznik nr 2) 

sporządzonej przez nauczyciela;  

- Sporządzenie Protokołu Ustalenia Okoliczności i Przyczyn Wypadku Ucznia w terminie 14 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku (załącznik nr 3) 

Jeśli uczeń poszkodowany w wypadku jest nieobecny w szkole, co uniemożliwia przeprowadzenie 

z nim rozmowy w ciągu 14 dni, rozmowę tę przeprowadza się najpóźniej drugiego dnia po 

powrocie dziecka do szkoły. Protokół powypadkowy sporządza się wówczas tego samego dnia;  

- zaznajomienie z treścią Protokołu powypadkowego Wicedyrektora lub Dyrektora , który 

dokonuje jego zatwierdzenia;  

- Wykonanie 2 kopii Protokołu powypadkowego - po 1 egzemplarzu dla organu prowadzącego 

szkołę oraz dla rodzica /opiekuna prawnego dziecka poszkodowanego w wypadku;  

- Przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z rodzicem / prawnym opiekunem poszkodowanego 

dziecka, w sprawie ustalenia terminu odbioru Protokołu Ustalenia Okoliczności i Przyczyn 

Wypadku Ucznia i sporządzenie notatki służbowej z tej rozmowy na obowiązującym druku – 

(załącznik nr 4 procedury), 

- zapoznanie z treścią Protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania  

powypadkowego poszkodowanego ucznia, nauczyciela sprawującego nad nim opiekę w chwili 

wypadku oraz rodzica/opiekuna prawnego, który potwierdza ten fakt podpisem w protokole;  

przekazanie kopii Protokołu rodzicowi/opiekunowi prawnemu poszkodowanego ucznia, 

pouczenie go o prawie zgłoszenia do Protokołu uwag i zastrzeżeń w terminie 7 dni od chwili 

otrzymania protokołu.  

- W przypadku otrzymania zastrzeżeń do Protokołu (pisemne oświadczenie od rodzica/opiekuna 

prawnego poszkodowanego ucznia skierowane do Przewodniczącego Zespołu Powypadkowego) 

- zespół ponownie przeprowadza postępowanie powypadkowe.  



- Postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone  jeżeli do treści Protokołu 

powypadkowego w  terminie 7 dni nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia przez 

rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego  ucznia 

15. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu 

MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

16. Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz 

ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 

VII. Techniki i narzędzia monitorowania 

Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu Szkoły – pod względem BHP). 

VIII. Analiza dokumentacji 

- Rejestr wypadków 

- Protokoły powypadkowe. 

IX. Sposoby gromadzenia danych 

- Rejestr wypadków 

- Dokumentacja powypadkowa 

- Protokoły pokontrolne dyrektora Szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli. 

X. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 

2. Regulamin może być zmieniony w części lub w całości uchwałą Rady Pedagogicznej. 

3. Rada Pedagogiczna została zapoznana z procedurą. 

  

 



Załącznik Nr 1 

do Procedury postępowania 
w przypadku zaistnienia 
wypadku ucznia na terenie  
Szkoły Podstawowej nr 59 
Poznań, dnia ...................... 

 
 

NOTATKA SŁUŻBOWA z rozmowy z uczniem poszkodowanym 
w wypadku 

 
 

lmię i nazwisko ucznia ...........................................................................  
 
klasa ................................ 
 
Data wypadku ..........................................., godzina wypadku………………………………... 
 
Rodzaj zajęć ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
 
Miejsce wypadku ........................................................................................................................ 
 
Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem w chwili wypadku ............................................ 
 
Świadkowie zdarzenia:  
....................................................................................................................................................... 
 
Przebieg zdarzeń/opis wypadku przez osobę poszkodowaną: ................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
Uwagi świadków wypadku:  
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
Pomoc udzielona przez nauczyciela:  
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................  
pomoc udzielona przez pielęgniarkę szkolną:  
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Podpis poszkodowanego             Podpis świadków wypadku   Notatkę sporządził:  
 
.........................................                   .............................................  …………………… 
   
 

 



Załącznik Nr 2 

do Procedury postępowania 
w przypadku  
zaistnienia wypadku ucznia 
na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 59 
Poznań, dnia……………… 

 
 

 NOTATKA SŁUŻBOWA dot. okoliczności wypadku ucznia  
 
 

lmię i nazwisko ucznia .......................................................................... 
 
klasa ................................  
 
Data wypadku ..................................... 
 
Godzina wypadku ................................ 
 
Rodzaj zajęć ...............................................................................................................................  
 
Miejsce wypadku ........................................................................................................................... ............. 
 
Świadkowie zdarzenia:  
...................................................................................................................................................... 
 
Okoliczności poprzedzające zdarzenie:  
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
 
Opis wypadku ucznia/przebieg zdarzeń, na skutek których uczeń doznał urazu:  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
Rodzaj doznanego przez ucznia urazu 
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Podjęte przez nauczyciela działania po zaistniałym wypadku, udzielona pomoc:  
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................  
Proponowane środki zaradcze:  
....................................................................................................................................................... 
9. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym uczniem w chwili 
wypadku .......................................................................................................................................................  
 



10. Czy osoba sprawująca nadzór nad poszkodowanym uczniem była obecna w chwili wypadku 
w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeśli nie - podać z jakiej przyczyny)?  
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
  
11.Świadkowie wypadku: 
 
imię i nazwisko  
1 ………………………..   
2………………………   
3 ………..………………. 
 
miejsce zamieszkania  
1.................................................. 
2..................................... 
3....................................... 
 
12. Proponowane środki zaradcze:  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
13. Poszkodowanego ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę (placówkę) 
sprawującą nad nim opiekę zapoznano z treścią niniejszego protokołu oraz pouczono w sprawie 
zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeżeń. Uwagi załączono do protokołu.  
 
14. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących w ustalaniu przyczyn i 
okoliczności wypadku  
................................................... 
................................................... 
................................................... 
15. Data sporządzenia protokołu 
 ................................................... 
 
16. Wykaz Załączników do protokołu  
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
 
17. Protokół niniejszy zatwierdzam:  
 
................................................... 
................................................... 
 
 (data) (podpis i pieczątka imienna 

 
 
 
 
 



 
       Załącznik Nr 3 

do Procedury postępowania 
w przypadku  
zaistnienia wypadku ucznia 
na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 59 
Poznań, dnia……………… 

 
 

PROTOKÓŁ Nr .................... 
 
 

1. Zespół powypadkowy w składzie: 
- przewodniczący ........................................ ................................................ 
(imię i nazwisko ) (stanowisko) 
- członek ............................................................... 
dokonał w dniach ..................................................................... ustaleń dotyczących okoliczności i 
przyczyn 
wypadku, jakiemu w dniu ..................................... o godzinie ............................ uległ/ła 
................................................................................ z klasy ........................ urodzony 
(a)................................ 
(imię i nazwisko ucznia) (data urodzenia) 
zamieszkały (a) ............................................................................. 
(adres domowy) 
 
2. Rodzaj wypadku(śmiertelny, zbiorowy, ciężki, lekki) 
 
....................................................................................................................................................... 
3. Rodzaj uszkodzenia ciała  
....................................................................................................................................................... 
 
4. Miejsce uszkodzenia ciała 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.Udzielona pomoc 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
6. Miejsce wypadku 
...................................................................................................................................................... 
 
7. Rodzaj zajęć. 
...................................................................................................................................................... 
 
8. Opis wypadku - z podaniem wydarzenia, które spowodowało wypadek i przyczyn wypadku 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 



 
9. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym uczniem w chwili 
wypadku 
....................................................................................................................................................... 
 
10. Czy osoba sprawująca nadzór nad poszkodowanym uczniem była obecna w chwili wypadku 
w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeśli nie podać z jakiej przyczyny)? 
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
11. Świadkowie wypadku: 
 
1. ........................................................ ............................................................... 
(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) 
2.......................................................... ................................................................ 
3. ........................................................ ................................................................ 
 
12. Proponowane środki zaradcze: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
13. Poszkodowanego ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę (placówkę) 
sprawującą nad nim opiekę zapoznano z treścią niniejszego protokołu oraz pouczono w sprawie 
zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeżeń. Uwagi załączono do protokołu. 
 
14. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących w ustalaniu przyczyn i 
okoliczności wypadku 
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
15. Data sporządzenia protokołu 
....................................................................................................................... 
16. Wykaz Załączników do protokołu 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
17. Protokół niniejszy zatwierdzam: 
................................................... ........................................................ 
(data) (podpis i pieczątka imienna) 
 
18. potwierdzenie odbioru przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub osobę (placówkę) 
sprawującą 
opiekę nad uczniem. 
 
 
................................................ ..................................... ...................................................... 
(data) (imię i nazwisko) (podpis) 
 

 
 



 
 Załącznik Nr 4 
 do Procedury postępowania 
 w przypadku zaistnienia 

  wypadku ucznia na terenie 
         Szkoły Podstawowej nr 59 

 
 

NOTATKA SŁUŻBOWA 
 

Sporządzona przez ………………………………………… z rozmowy telefonicznej odbytej  
 
w dniu …………………................................. z rodzicem dziecka ........................................... 
 
....................... ucznia klasy .............. 
 
Imię i nazwisko rodzica ............................................................................. 
 
Telefon kontaktowy ................................................................................... 
 
Godzina rozmowy ..................................................................................... 
 
Powód rozmowy telefonicznej .......................................................................... 
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................  
Przedmiot rozmowy - ustalenia dotyczące  
a) 
potrzeby wezwania pogotowia  
b) 
potrzeby wcześniejszego przyjścia rodzica,  
c) 
godziny odbioru dziecka ze Szkoły ( z ustalonego telefonicznie miejsca) w dniu zdarzenia.  
 
Ustalenia:  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
Podpis nauczyciela/ osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem 
 
……………………………………………………………….. 
  
Czytelny podpis Rodzica  
 
................................................................................................... 

 

  



  



 

 

 

 

 

 
PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

W oddziałach przedszkolnych  

przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 

IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO 

W POZNANIU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podstawa Prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 nr 6, 

poz.69 ze zm.). 

 Statut Szkoły 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie-

publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

 Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,  Poz. 1516 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz. 483 – art. 72 ).  

  Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 li-

stopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526). 

 

 

Wstęp 

 

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy 

każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

przebywającego w szkole i podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły.  

 

Cel 

 Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci Oddziału Przedszkolnego Szkoły nr 59 w 

Poznaniu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego 

opieką placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i 

pozostały personel  oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować 

zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia 

niniejszego dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przyprowadzanie dziecka do Oddziału Przedszkolnego 

 Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu 

 

 

1. Zagadnienie odprowadzania i odbierania dziecka do i ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu 

w aspekcie materialno-prawnym regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące 

władzy rodzicielskiej, pod którą dziecko pozostaje aż do pełnoletniości. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu odpowiadają 

rodzice/prawni opiekunowie, bądź upoważniona przez rodziców/prawnych opiekunów  osoba 

zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo. 

3.  Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi. 

4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

5. Rodzic proszący dziecko na chwilę rozmowy do szatni w czasie jego pobytu w Szkole 

Podstawowej nr 59 w Poznaniu, na czas rozmowy z dzieckiem bierze pełną odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo do chwili przekazania go nauczycielowi do Sali i zamknięcia drzwi dla bezpieczeństwa 

dziecka i innych dzieci. 

6. Ze względów organizacyjnych, zapewnienia terminowego przygotowania i wydania posiłków 

oraz zapewnienia bezpiecznych warunków zabawy w przedszkolu rodzice zobowiązani są 

przyprowadzić dziecko najpóźniej do godz. 8:00. 

7. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni. W 

przeciwnym wypadku żaden pracownik Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu nie może ponosić 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

8. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez 

dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie. 

9. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i 

czyste. 

10. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci 

np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel 

ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. 

11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania 

wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie 

dołączając zaświadczenie poświadczone przez lekarza specjalistę (tylko wtedy będą przestrzegane). 

12. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

 

 

 

Odbieranie dziecka z Oddziału Przedszkolnego Szkoły 

 Podstawowej nr 59 w Poznaniu 

 

1. Dziecko odbierane jest ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu  przez rodziców (prawnych 

opiekunów). 

2. Wydanie dziecka innym osobom pełnoletnim, może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia, podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych: imię, nazwisko PESEL i 

numer dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia, rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub 



dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu . 

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze 

szkoły z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczycielki, a 

dyrektor szkoły lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w 

celu ustalenie dalszego postępowania. 

4. Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do szkoły przed rozpoczęciem edukacji 

wypełniają druk upoważnienia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka na 

wzorach obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu. 

5. Upoważnienie obowiązuje przez cały okres uczęszczania dziecka do szkoły i może zostać w 

każdej chwili odwołane lub zmienione wyłącznie w formie pisemnej i złożone u dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 59 w Poznaniu. 

6.  Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze szkoły. 

Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej z 

podaniem danych osobowych: imię, nazwisko  PESEL i numer dowodu osobistego. Wydanie dziecka 

nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego. 

7. Na telefoniczną prośbę rodzica / opiekuna dziecko może być wydane tylko w przypadku 

telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika szkoły i potwierdzającego 

wcześniejszą informację.  

8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone aktualnym orzeczeniem sądowym. 

9. Ustalenia zawarte w postanowieniu sądu, dotyczące szczegółów odbierania dziecka przez 

rodziców (podział na dni, godziny itp.) są bezwzględnie przestrzegane. 

10.  W przypadku, gdy rodzice utrudniają, nie mogą lub nie chcą realizować polubownie decyzji 

sądu w sprawie odbioru dziecka ze szkoły, dyrektor lub nauczyciel zawiadamia POLICJĘ. 

11.  Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali. 

12. W miesiącach, gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym/ placu zabaw, nauczyciel wymaga od 

rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki 

mającej je pod opieką. 

13. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną 

w oświadczeniu. 

14. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu 

wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku obowiązuje : 

 

Procedura dotycząca sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z Oddziału 

Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu odbiera rodzic lub 

upoważniona osoba będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 

Nauczyciel: 

1. Powiadamia Dyrektora szkoły. 

2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, 

bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania 

dziecka ze szkoły. 

3. W przypadku, gdy zawiadomiony rodzic/opiekun odmówi odebrania dziecka z przedszkola lub 



w przypadku przedłużającej się ich nieobecności  (po godz.17:3o) opiekę nad dzieckiem przejmuje 

nauczyciel pracujący do godz.17:3o. Rodzic zostaje poinformowany o dalszym działaniu –

poinformowanie Policji. 

4. Nauczyciel powiadamia Dyrektora szkoły i po konsultacji z najbliższą jednostką POLICJI  

może podjąć decyzję o dalszym postępowaniu. 

5. Po rozeznaniu przez POLICJĘ sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu czy rodzic /rodzice 

/opiekunowie przebywają w domu, dyrektor może: 

a) podjąć decyzję ,że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice, dziecko 

zostaje pod ich opieką; 

b) gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z POLICJĄ podejmuje decyzję dotyczącą dalszego 

postępowania w danej sytuacji; 

6. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań 

interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi szkoły. W najbliższym możliwym terminie odbywa się 

rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania 

regulaminu szkoły. 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny) lub upoważniona osoba 

odbierająca dziecko z przedszkola - znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to 

wychowawca powinien wspólnie z psychologiem/pedagogiem rozpoznać sytuację domową i rodzinną 

dziecka i podjąć adekwatne działania - powiadomić o dyrektora i policje, MOPR, ewentualnie Sąd 

Rodzinny. 

 

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zabaw na  boisku szkolnym, 

placu zabaw, spacerów i organizowania wycieczek poza teren szkoły (dotyczy 

oddziału przedszkolnego). 

 

1. Nauczyciel  dba o przestrzeganie regulaminu przebywania na placu zabaw – umieszczonego 

przy wejściu na plac zabaw. Sprawdza obecność przed wyjściem na plac zabaw i po powrocie do sali. 

Spacery 

1. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel w zeszycie spacerów odnotowuje dzień, miejsce i 

godzinę wyjścia i powrotu. 

2. Nauczyciel przestrzega zasady jeden opiekun na 15 dzieci. 

3. Nauczyciel i opiekun idzie zawsze od strony ulicy, jedna osoba z przodu grupy, druga z tyłu. 

4. Trasa spaceru dostosowana jest do możliwości dzieci. 

5. Nauczyciel sprawdza stan grupy przed wyjściem i po powrocie ze spaceru. 

Wycieczki: 

1. W przypadku organizowania wycieczki, dyrektor spośród nauczycieli biorących udział w 

wycieczce wybiera kierownika wycieczki. 

2. Kierownik wycieczki ma obowiązek zebrać pisemną zgodę rodziców na udział dzieci w 

wycieczce (rodzic ma obowiązek powiadomić nauczyciela o przeciwskazaniach zdrowotnych na udział 

w wycieczce, jeśli występują). 



3. Kierownik sporządza program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów i umieszcza 

to w Karcie wycieczki i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej 1 dzień przed wycieczką. 

4. Należy zapoznać opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki. 

5. Pod opieką jednego opiekuna znajduje się nie więcej niż 15 dzieci. 

6. Wycieczkę należy dostosować do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci. 

7. Na wycieczkę należy zabrać kompletną apteczkę. 

8. Opiekunowie grup są także odpowiedzialni za organizację i przebieg wycieczki. 

9. Opiekunowie znają program i przestrzegają regulaminu wycieczki. 

10. Opiekunowie monitują stan grupy, zwłaszcza przed wyjazdem, w dogodnych momentach 

trwania wycieczki, bezpośrednio przed powrotem, a także po powrocie do przedszkola. 

11. Opiekunowie przestrzegają zasady nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy. 

12. Należy przestrzegać zasady wysiadania dzieci tylko na parkingach. 

 

 

Procedura postępowania, gdy na terenie szkoły zdarzył się nieszczęśliwy 

wypadek. 

 

Nauczyciel: 

1. Zapewnia dziecku opiekę i udziela mu doraźnej pomocy przedmedycznej. 

2. Powiadamia dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku. 

3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa lekarza. 

4. Sporządza notatkę służbową z zdarzenia. 

5. W uzasadnionych przypadkach powiadamia inspektora BHP. 

6. W przypadku zatrucia zawiadomić państwowego inspektora sanitarnego. 

 

Procedura postępowania, gdy do Oddziału Przedszkolnego  

Szkoły Podstawowej na 59 uczęszcza dziecko przewlekle chore. 

1. Leki w szkole mogą być podawane w szczególnych przypadkach, aby umożliwić dziecku 

przewlekle choremu udział w edukacji przedszkolnej. 

2. Zgodę na podawanie leku musi wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu 

postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole. 

3. Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku przewlekle choremu leku należy 

przestrzegać zasad:      

- rodzice/ prawni opiekunowie winni przedstawić pisemne zaświadczenie lekarza o chorobie dziecka i 

uzasadnionej konieczności podawania dziecku leku na terenie szkoły, sposobie i okresie jego podawania 

- wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienie do kontroli cukru we krwi u 

dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych u dzieci chorych na astmę 



- powiadomić dyrektora szkoły i przedłożyć dokumentację medyczną i upoważnienia 

rodziców/prawnych opiekunów 

- na podstawie posiadanej dokumentacji w/w dyrektor wyznacza z pośród personelu szkoły drugą 

osobę. Jedna osoba podaje lek, zaś druga odnotowuje ten fakt w rejestrze leków i nadzoruje podawanie 

leku. 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia w oddziale przedszkolnym Szkoły 

Podstawowej nr 59 w Poznaniu choroby zakaźnej, wszawicy 

 

  I Choroba zakaźna 

 1) Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę o chorobie zakaźnej u dziecka.  

2) Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w 

szkołe. 

 3) Personel obsługowy ma obowiązek meble i zabawki umyć środkami antybakteryjnymi. Fakt 

wykonania odnotować w zeszycie dezynfekcji. 

 4) Dalsze działania w takiej sytuacji dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.  

5) W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej szkoła ma prawo żądać od rodzica, a rodzice 

są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.  

II Wszawica  

1) Szkoła bezzwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o wystąpieniu wszawicy.  

2) Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na 

rodzicach/prawnych opiekunach 
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PLAN EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 

 W przypadku zagrożenia Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły wydaje polecenie woźnej 

uruchomienia alarmu, którego sygnałem jest 1-minutowy, ciągły dzwonek, bądź w przypadku 

braku prądu, dzwonek ręczny. 

Woźna odcina dopływ energii elektrycznej i gazu. Sprzątaczka otwiera wyjścia awaryjne od 

strony boiska. Woźna otwiera bramy wyjazdowe i przejazdowe. 

Sekretarka powiadamia odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie) oraz Kuratorium 

Oświaty i Wydział Oświaty. 

Nauczyciele wyprowadzają uczniów w następującej kolejności: 

 klasy z parteru z sal 3, 4, 9, 10, 11 i 12 głównym wejściem szkoły na boisko przed 

szkołą i dalej na duże boisko trawiaste; 

 klasy z piętra schodzą kolejno salami: 17, 16, 15, 14, 18, 19, 20; nauczyciele 

sprowadzają uczniów do wyjścia przy sali gimnastycznej i dalej na duże boisko 

trawiaste.  

 uczniowie przebywający w sali gimnastycznej wychodzą wraz z nauczycielem 

wyjściem przy sali gimnastycznej na boisko trawiaste. 

Nauczyciel z sali nr 17 zatrzymuje się przy schodach, kierując swoich uczniów na parter. Tam 

odbiera ich wychowawca świetlicy i wyprowadza na boisko trawiaste, wraz z uczniami 

przebywającymi w świetlicy. 

Nauczyciel z sali nr 17, po zejściu ostatniej klasy sprawdza, czy wszystkie pomieszczenia są 

opuszczone przez uczniów i pracowników (nauczycieli). W przypadku nieobecności klasy w sali 

nr 17 prowadzenie ewakuacji przejmuje nauczyciel z sali nr 16 i kolejno z następnych sal w 

przypadku nieobecności klas. 

Na parterze akcją opuszczenia szkoły kieruje Dyrektor lub Wicedyrektor, który sprawdza, czy 

wszystkie pomieszczenia są opuszczone przez uczniów i pracowników szkoły. 

W pomieszczeniach piwnicznych stan opuszczenia pomieszczeń sprawdza woźna. 

Ewakuujący się zostawiają wszystkie pomieszczenia otwarte. 
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Nauczyciel nadzorujący zejście z piętra oraz woźna zgłaszają Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi, 

czy wszyscy pracownicy oraz uczniowie opuścili budynek szkoły. 

Na boisku trawiastym klasy ustawiają się parami, nauczyciele przeliczają uczniów i zgłaszają 

Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi stan liczebny klas oraz zgodność z zapisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procedury postępowania z dzieckiem 

 przewlekle chorym w Szkole podstawowej nr 59 im. J. H. Dąbrowskiego 

 

 

Procedury opracowano na podstawie poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej „Jak 
organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? ‘’ oraz publikacji  ,,One 
są wśród nas” zamieszczonych na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego 
Traktowania. 

 

I. Obowiązki rodzica: 

- W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole /w oddziałach przedszkolnych rodzic 
najpóźniej do 15 września powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka 
przewlekle chorego,  objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich 
wpływie na organizm.  

- Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły rodzic powinien 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę.  

-  Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego. 

II. Obowiązki wychowawcy: 

- Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej i pozostałym 
pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji 
zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

III. Obowiązki nauczycieli: 

- Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz 
organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia go 
różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

- W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 
niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

  



IV. Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku realizowane przez grono 
pedagogiczne, innych pracowników szkoły oraz uczniów: 

1. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do grupy i 
nauczyciela 

2. pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych umiejętności 
3. budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym 
4. traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy, 
5. uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego, 
6. uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów, 
7. motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi, 
8. dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów, 
9. motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań 
10. pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie wymagań do 

aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka 
11. rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach 
12. zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
13. stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką i nauczycielami 
14. odpowiednia organizacja czasu pracy ucznia. 

 

Dziecko z astmą/lub silną alergia wziewną 

Zalecenia postępowania: 

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 
2. Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania 

fizycznego przyjąć dodatkowy lek. 
3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. 
4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać 
1. wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 

ZAKAZY 

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych. 
2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu 
2. oraz nie powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto. 
3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających 
4. długotrwałego, ciągłego wysiłku. 

OGRANICZENIA 

1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej 
2. i dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia. 
3. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeśćw 

sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia. 

OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA 



1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego, 
wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby. 

2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego. 
3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe. 
4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. 
5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych. 

Dziecko z cukrzycą 

OBJAWY HIPOGLIKEMII - niedocukrzenia: 

1. 1 . Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk. 
2. Ból głowy, ból brzucha. 
3. Szybkie bicie serca. 
4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia. 
5. Osłabienie, zmęczenie. 
6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem. 
7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka. 
8. Napady agresji lub wesołkowatości. 
9. Ziewanie/senność. 
10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi. 
11. Zmiana charakteru pisma. 
12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. 
13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność. 
14. Drgawki. 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII  

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie. 
2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony 

w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.) 

NIE WOLNO 

1. Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. 
czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego). 

1. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 

OBJAWY HIPERGLIKEMII 

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu. 
2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji. 
3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. 

 
Jeżeli do ww. objawów dołączą: 

1. ból głowy, ból brzucha. 
2. nudności i wymioty. 
3. ciężki oddech.                                        

 może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. 



Należy wtedy bezzwłocznie: 

1. Zbadać poziom glukozy. 
2. Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie. 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII 

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna), 
2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., 

najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna), 
W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii 
nie obniży się. 

Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą 

– każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy 

zapewnić w szkole: 

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – 
1. także w trakcie trwania lekcji. 
2. Możliwość podania insuliny. 
3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą 
4. insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję. 
5. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką 
6. szkolną i rodzicami dziecka. 
4. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, 
7. nawet w trakcie trwania lekcji. 
5. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także 
8. w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 
6. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz 
9. różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach. 

Dziecko z padaczką  

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY: 

1. Przede wszystkim zachować spokój. 
2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 
3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, 

usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 
4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości. 

NIE WOLNO: 

1. Podnosić pacjenta. 
2. Krępować jego ruchów. 
3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, 
zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować i 



zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady zwalniać dziecka z 
zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy 
jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. 
Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły. 

Dziecko z ADHD, czyli zespołem hiperkinetycznym 

W pracy szkolnej uczniowie z ADHD wymagają od nauczycieli: 

1. 1.Poznania i zrozumienia specyficznych zachowań i emocji dziecka 
2. ( tj. : brak koncentracji na szczegółach, trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i 

grach, nierespektowanie podanych kolejno instrukcji, kłopoty z dokończeniem zadań i 
wypełnianiem codziennych obowiązków, dezorganizacja, szybkie rozpraszanie się pod 
wpływem bodźców zewnętrznych, nadmierna ruchliwość i gadatliwość, przerywanie bądź 
wtrącanie się do rozmowy ) 

3. Akceptacji, pozytywnego wsparcia, nasilonej w stosunku do innych uczniów uwagi i 
zainteresowania. 

4. Organizacji środowiska zewnętrznego w formie porządku i ograniczenia bodźców. 
5. Stosowania wzmocnień ( pochwał, nagród ) 
6. Skutecznego komunikowania ( krótkie instrukcje, powtarzanie ) 
7. Konsekwencji w postępowaniu i ustalenia obowiązującego systemu norm i zasad. 
8. Elastyczności pracy dającej możliwość dodatkowej aktywności i rozładowania emocji. 

Dziecko z zaburzeniami lękowymi 

Jeśli nauczyciel zauważy powtarzające się zaburzenia lękowe powinien ten fakt zgłosić 
rodzicom ucznia. 

Zasady postępowania z uczniem z zaburzeniami lękowymi: 

1. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w relacji uczeń- nauczyciel- klasa 
2. - stosowanie pochwał nawet za małe osiągnięcia 
3. - ograniczenie odpytywania na forum klasy 
4. - normalizowanie reakcji lękowych i pokazywanie adaptacyjnej funkcji lęku 
5. - uczenie techniki rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. 

Dziecko z chorobą przewlekłą objęte jest na terenie placówki szczególna troską i wsparciem ze 
strony nauczycieli wychowawców pedagoga i psychologa szkolnego. Procedury i formy 
dostosowań oraz wsparcia ucznia przewlekle chorego w szkole ustalane są dla każdego ucznia 
indywidualnie., podczas spotkań zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej z rodzicami.   

 

 



 

 

 

 

 

Regulamin sali gimnastycznej  

w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 

 

1. Przebywanie w sali gimnastycznej i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko 

w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.  

2. Osoby przebywające w sali są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także 

poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego lub administratora obiektu 

(dyrektora szkoły). 

3. Osoby ćwiczące na czas lekcji wychowania fizycznego są zobowiązane do zdjęcia 

przedmiotów mogących stanowić przyczynę skaleczenia lub innego uszkodzenia ciała 

(kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne). 

4. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń do ćwiczeń, odbywa się zgodnie z 

zaleceniami prowadzącego zajęcia, wyłącznie w jego obecności - w sposób bezpieczny i 

zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt. 

5. Uczeń odbywający zajęcia może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą 

prowadzącego zajęcia. 

6. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.  

7. Nauczyciel jest zobowiązany do przeszkolenia uczniów za każdym razem kiedy używany jest 

nowy sprzęt oraz ubezpiecza ich podczas wykonywania ćwiczeń. 

8. Nauczyciel zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi, swoim doświadczeniem i 

wiedzą pedagogiczną dostosowuje ćwiczenia do możliwości ćwiczących oraz obowiązkowo 

wyłącza z zajęć uczniów, których zgłosili dolegliwości zdrowotne.   

9. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący sprawdza stan nawierzchni i urządzeń 

sportowych. Wadliwy sprzęt jest usuwany z sali lub zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający jego użycie. Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć, jeśli nie jest 

zapewnione bezpieczeństwo uczniów. 

10. Każdy wypadek, kontuzję, skaleczenie należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia lub 

administratorowi. 



11. W przypadku zaistnienia wypadku na terenie Sali gimnastycznej postępujemy zgodnie z 

Procedurami postępowania obowiązującymi w SP 59. 

12. Każde uszkodzenie sprzętu sportowego należy natychmiast zgłosić nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia lub administratorowi.  

13. Uczniów obowiązuje ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie dresowe. Osoby 

niećwiczące przebywające na sali zobowiązane są do posiadania obuwia zastępczego. 

14. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. W 

czasie pobytu osób ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta.  

15. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni nauczyciel prowadzący zajęcia nie ponosi 

odpowiedzialności. Telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię, itp. należy pozostawić u 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
Regulamin boiska do piłki nożnej                                               

w Szkole Podstawowej Nr 59 w Poznaniu . 
 
 

1.Regulamin określa zasady korzystania z boiska . 
2.Administratorem  jest Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu 
3. Kompleks sportowy jest czynny w następującym czasie: od godz. 7:15 do zmierzchu 
4. Z boiska mogą korzystać : 
 - uczniowie SP 59 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15  w ramach zajęć lekcyjnych i 
opiekuńczych 
 - grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem po uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły 
 - grupy niezorganizowane , kiedy boisko nie jest zajęte przez grupy ujęte w 
harmonogramie 
 
5. Harmonogram korzystania z boiska stanowi nieodłączną część tego regulaminu i wyznacza on 
kolejność grup korzystających z boiska. 
 
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska  
    zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na wysokich  korkach oraz kolców 
b) wjazdu rowerami, motorowerami i innym sprzętem na kołach 
c) niszczenia urządzeń sportowych , płyty boiska i opłotowania 
d) wnoszenia napojów, jedzenia i gumy do żucia 
e) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju  środków 

odurzających 
f) wrzucania na boisko butelek i innych pojemników 
g) wchodzenia na ogrodzenie i bramki 
h) palenia tytoniu  
i) zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych 
j) przeszkadzania w zajęciach lub grze 
k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów 
l) wprowadzania zwierząt 
m) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia 

 
7. Zajęcia grupowe dzieci młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką dorosłych osób 
uprawnionych. 
8. Przed przystąpieniem do zajęć lub gry należy sprawdzić stan techniczny a usterki zgłosić u 
administratora. 
9. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska odpowiedzialność materialną ponoszą 
osoby korzystające. 
 
 
 



 
12. Dopuszcza się możliwość odpłatnego korzystania z boiska dla grup zorganizowanych wraz z 
rezerwacją i umieszczeniem w harmonogramie. 
13.Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska można zgłaszać u administratora : tel. 61 87 93 196. 
14. Dyrekcja szkoły upoważniła służby porządkowe do interwencji w razie łamania niniejszego 
regulaminu. 
15. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania 
karnoadministracyjnego a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego. 
 
 
 
     Fundatorami  boiska są: 
     Miasto Poznań 
     Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo 
 
 
 



 

 

 

 

Regulamin korzystania z boisk do gier sportowych przy SP 59 

 

1. Boiska szkolne do gier sportowych są miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć 

z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych. 

2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu 

technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na terenie boiska nie znajdują 

się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów. 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym prowadzący zajęcia 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 

4. Korzystanie z boisk szkolnych i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania fizycznego, 

zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem 

nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo osób ćwiczących, przebywających na boisku. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się: 

• palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,  

• używania wulgaryzmów, 

• przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych 

środków odurzających, 

• użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób 

niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 

• wprowadzania zwierząt, 

• niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu, 

• wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi godzinami. 

6. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni 

opiekunowie. 

7. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

i przestrzegania ustanowionych zasad. 

8. Za zdarzenia i wypadki oraz szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska, 

które zaistnieją na boisku do gier sportowych przy SP 59, a wynikają z nieprzestrzegania 

powyższego regulaminu, Dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Telefony alarmowe: 

 

Straż Miejska – 986 

Straż Pożarna – 998 

Policja – 997 

Pogotowie ratunkowe – 999 

Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112 



 
Regulamin korzystania z boiska szkolnego SP 59 

 
1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, 
pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych 
przez uczniów. 
 
2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu 
technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na terenie boiska nie znajdują 
się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów. 
 
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym prowadzący zajęcia 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 
 
4. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania fizycznego, 
zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem 
nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo osób ćwiczących, przebywających na boisku. 
 
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się: 
• palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,  
• używania wulgaryzmów, 
• przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem 
innych środków odurzających, 
• użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w 
sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 
• wprowadzania zwierząt, 
• niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu, 
• wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi godzinami. 
 
6. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni 
opiekunowie. 
 
7. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 
przestrzegania ustanowionych zasad, 
 
8. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego 
regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 
 
9. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego szkoła 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 
10.Na boisku szkolnym obowiązuje zakaz gry w piłkę nożną, 



11.Uczniowie w trakcie przerwy mogą wychodzić na boisko szkolne tylko pod opieką 
nauczyciela. 
 
12. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego 
regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 
 
Telefony alarmowe: 
 
Straż Miejska – 986 
Straż Pożarna – 998 
Policja – 997 
Pogotowie ratunkowe – 999 
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112 
 



 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW   

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 w POZNANIU 
 
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. 
 
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, 
rodziców lub opiekunów. 
 
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 
do 12 lat. 
 
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na 
bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł: 

 w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,  

 zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych 
 
5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 

 zaśmiecania terenu,  

 niszczenia i uszkadzania roślinności,  

 dewastowania urządzeń zabawowo –rekreacyjnych oraz ogrodzeń,  

 zakłócania spokoju i porządku publicznego,  

 palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji  
chemicznych,  

 wprowadzania zwierząt,  

 spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,  

 przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu. 
 
6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy 
zgłaszać do Dyrektora SP 59  
7. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza 
godzinami otwarcia placówki. 
 
Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły (w tym świetlicy szkolnej) tj. od 7.00 do 
17.30, uczniowie w czasie lekcji i podczas przerwy  mogą przebywać na placu zabaw tylko i 
wyłącznie pod opieką nauczycieli! 
W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie 
wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni. 
 
 
Regulamin zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 59 w Poznaniu 
 



 

 

 

 

Regulamin pracowni komputerowej  

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

 

1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Podczas przerwy nie przebywamy 

w pracowni. 

2. Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie 

sprzętu komputerowego, a w szczególności: produktów żywnościowych, napojów, odzieży wierzchniej. 

3. Uczniowie pracują na wyznaczonych stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

4. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia stanu technicznego i 

zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

5. Włączenie lub wyłączenie zasilania systemu komputerowego oraz użycie nośników zewnętrznych wymaga 

każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów 

komórkowych, rejestratorów, dyktafonów, odtwarzaczy AV itp. 

6. Użytkownicy pracowni mają obowiązek zapisywania utworzonych przez siebie danych wyłącznie 

w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu – własne foldery. 

7. Nie wolno dokonywać zmian w plikach znajdujących się w folderach innych uczniów. 

8. Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej lub programowej dozwolone jest wyłącznie za zgodą 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego 

własnego oprogramowania, gier itp. ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne 

nośniki danych. 

9. Zauważone problemy należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

10. Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności: nie 

udostępniać innym swoich haseł, informować nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym zachowaniu 

komputera. 

11. Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela, podczas korzystania z usług 

internetowych należy zachowywać się zgodnie z zasadami netykiety. 

12. Korzystanie z urządzeń drukujących możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

13. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności: odpowiednio 

wylogować/wyłączyć komputer, ewentualnie zabezpieczyć sprzęt pokrowcami ochronnymi. 

14. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń 

elektronicznych. 

15. Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych 

im stanowisk, spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami. 



 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI  

FIZYCZNO-CHEMICZNEJ  

w Szkole Podstawowej nr 59 im gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

1. W pracowni fizyczno-chemicznej mogą przebywać uczniowie jedynie w obecności nauczyciela. 

2. Obowiązkiem ucznia jest utrzymanie ładu i czystości w miejscu pracy. 

3. Podczas wykonywania ćwiczeń należy zachować spokój, powagę i unikać zbędnego 
gromadzenia się. W razie konieczności porozumiewać się półgłosem. 

4. Ćwiczenia przeprowadzać z zachowaniem wskazanych przez nauczyciela lub podręcznik 
środków ostrożności, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

5. Wykonanie ćwiczenia i uruchomienie przyrządu może nastąpić tylko na polecenie nauczyciela. 

6. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy należy po zakończeniu ćwiczeń odnieść na właściwe 
miejsce w stanie czystym. 

7. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi. 

8. Naczynia z chemikaliami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem. Nie dopuścić 
do pomieszania chemikaliów. 

9. Nie należy wrzucać do kosza resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać je do 
przeznaczonych na ten cel pojemników. 

10. Nie wrzucać do zlewów stłuczonego szkła i substancji stałych, które mogą spowodować 
zatkanie przewodów kanalizacyjnych. 

11. Żadnych substancji i materiałów nie wolno z pracowni nikomu wydawać ani brać do domu. 

12. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zgłosić się do nauczyciela i podać 
okoliczności wypadku. Nie wolno samodzielnie podejmować środków zaradczych. 

13. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem należy zgłaszać się do nauczyciela. 

14. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów BHP dotyczących 
wykonywania ćwiczeń uczniowskich. 

 



Procedura udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu 

nauczania lub toku nauki  

w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 

 

 

I. Podstawa prawna   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki. (Dziennik Ustaw z 2017r. Pozycja: 1569.) 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zmianami  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)    

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002r. Nr 3 poz. 28)  

 

 II.  Procedura postępowania  w szkole wprowadza się następujące zasady udzielania 

zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki:  

 1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się z zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania 

dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i 

możliwości edukacyjnych.  

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej 

klasy.  

3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i 

promowany w czasie całego roku szkolnego.  

 4. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym 

mowa w punkcie 11. 

5. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym.  

6. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji 

ucznia.  

7. Z pisemnym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 

mogą wystąpić:  



1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych,   

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,  

 3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek - za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów).   

8. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.  

9. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia.   

10. W przypadku przejścia ucznia z innej szkoły, w której udzielono mu zezwolenia na 

indywidualny program lub tok nauki dyrektor szkoły udziela zezwolenia na jego kontynuację 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz pisemnej zgodzie rodziców lub prawnych 

opiekunów.  

11. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie 

zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub 

akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować 

pod jego kierunkiem 

12. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze 

szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.  

13. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, 

pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.  

14. Przepisy punktu 11-13 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować 

indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki.  

15. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii 

rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej.   

16. W przypadku wniosku o realizowanie indywidualnego toku lub programu zajęć z 

wychowania fizycznego - wymagane są zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia ucznia.   

17. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej.   

18. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu 

jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się 

także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.   

19. Zezwolenia, o którym mowa w punkcie 17, udziela się na czas określony, nie krótszy niż 

jeden rok szkolny.   

20. Dyrektor szkoły może odmówić wydania zgody, jeżeli po analizie dokumentacji nie będzie 

w stanie zapewnić uczniowi właściwej opieki ze strony nauczycieli swojej szkoły lub jeżeli 



realizowany program zakłada osiągnięcie niższych wyników niż założone zostały one w 

szkolnym zestawie programów dla klasy, do której został on przyjęty.  

21. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

wyznacza uczniowi nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. W tym w 

szczególności opracowanie indywidualnego programu nauki.  

Indywidualny program nauki zatwierdza dyrektor szkoły i zostaje umieszczony  szkolnym 

zestawie programów 

22. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne 

do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole 

wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.  

23. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, 

nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela - 

dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.  

24. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub 

tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń realizujący indywidualny 

tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.  

25. W sprawach spornych dotyczących procedury udzielania zezwolenia na realizację przez 

ucznia indywidualnego programu lub toku nauki wnioskodawca (uczeń, rodzic lub prawny 

opiekun, nauczyciel lub wychowawca) może odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

26. Dyrektor rozpatruje ponownie wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, 

zasięgając ponownie opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologicznopedagogicznej.  

27. Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację indywidualnego 

programu lub toku nauki podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi 

stronami - uczeń, rodzic lub opiekun prawny, nauczyciel przedmiotu, którego to dotyczy oraz 

wychowawca.  

28. Od ponownej decyzji wydanej przez dyrektora szkoły stronom przysługuje odwołanie do  

Kuratora Oświaty w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za 

pośrednictwem dyrektora (organu, który decyzję wydał).  

29. W przypadku nie wyrażenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki wniosek o 

udzielenie ponownego zezwolenia można złożyć po upływie pół roku (w rozumieniu roku 

szkolnego).  

30. Na świadectwie promocyjnym ucznia, o którym mowa w pkt2., w rubryce: „Indywidualny 

program lub tok nauki” należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi 

ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy 

odnotować W rubryce: „Szczególne osiągnięcia ucznia”  

Rada Pedagogiczna została zapoznana z procedurą na posiedzeniu w dniu   9 luty 2018. 



REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK W SZATNI SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59  

IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Szafki są własnością Szkoły Podstawowej nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole. 

3. Każda szafka posiada jeden klucz do użytku uczniów. 

4. Szafki wpisane są księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5. Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w 

zakresie dysponowania , użytkowania oraz opłat za zniszczenie szafek szkolnych. 

6. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania/użytkowania szafek na dany 

rok szkolny. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie. 

7. Jedna szafka jest przeznaczona dla jednego ucznia. 

8. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań i obuwia oraz innych przedmiotów 

związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole. 

9. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i 

poszanowania.  

10. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

 

II. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SZAFEK: 

1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

2. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości. 

3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych np. 

wytwarzających nieprzyjemne zapachy,  żrących itd. , alkoholu, papierosów/wyrobów 

tytoniowych/ substancji odurzających , narkotyków itp. 

4. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce :przedmiotów szklanych , niezjedzonych kanapek 

i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży. 

5. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania 

plakatów, zdjęć. 

6. Uczeń nie może udostępniać  przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi 

na szafki. 



7. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast 

zgłoszone przez ucznia wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. 

8. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkowity koszt 

związany z jej naprawą lub zakupem nowej. 

9. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest , przed oddaniem klucza i zdaniem szafki 

do jej posprzątania. 

 

III. KLUCZE I ZADADY ICH UŻYTKOWANIA. 

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku 

szkolnego. Zwrotu i zdania szafki szkolnej dokonuje się najpóźniej 1 dzień przed zakończeniem 

roku szkolnego u wychowawcy klasy. 

2. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz do szafki po rozpoczęciu 

roku szkolnego.  

3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza uczeń ponosi koszt wykonania jego kopii. 

Szkoła wypożyczy zapasowy klucz w celu dorobienia nowego tylko i wyłącznie rodzicowi ucznia. 

Za wypożyczony klucz pobierana jest kaucja w wysokości 50, 00 zł, zwracana po zwrocie klucza. 

W przypadku zagubienia klucza zapasowego rodzic pokrywa koszt wymiany zamka w szafce. 

4. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez ich zamykanie , 

niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym osobom. 

 

IV. KONTROLE I ZASADY ICH PRZEPROWADZANIA. 

1. Szafki mogą być kontrolowane na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 

2. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadza się kontrole okresowe. 

3. Kontrole okresowe przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły , w skład której 

wchodzą przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, konserwator, nauczyciel, pedagog lub 

Dyrektor Szkoły. 

4. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach: 

- uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy 

zabronionych niniejszym regulaminem, 

- na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych, 

- na żądanie rodziców ucznia, 

- w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego. 

5. Kontrole nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się protokół. 

 

 



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych. 

2. Uczeń oraz jego rodzice własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości i stosowania 

niniejszy regulamin. 

W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu Dyrektor Szkoły 

może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regulamin dyskotek i zabaw szkolnych  

w Szkole Podstawowej nr 59 

 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

 

1. Dyskoteki i zabawy  szkolne organizowane są w celu uatrakcyjnienia nauki w szkole oraz 

polepszenia integracji dzieci i młodzieży. 

2. Dyskoteki /zabawy szkolne  przeznaczone są wyłącznie dla dzieci i młodzieży uczącej się 

w  Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu - absolwenci nie 

są wpuszczani. 

3. Organizacją dyskotek /zabaw szkolnych zajmuje się Samorząd Uczniowski. 

4. Organizatorzy dyskotek /zabaw szkolnych zapewniają opiekę - każdorazowo co najmniej 

dwóch opiekunów, którzy są nauczycielami. 

5. Na 10 dni przed dyskoteką /zabawą należy poinformować Dyrekcję Szkoły o planowanej 

dyskotece lub zabawie szkolnej. 

6. Zabawy szkolne organizowane są dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i wstęp na nie jest 

bezpłatny: 

 zabawa andrzejkowa 

 zabawa karnawałowa 

7. Dyskoteki szkolne organizowane są okazjonalnie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 

i za zgodą Dyrekcji Szkoły, wstęp na nie jest odpłatny. Cenę biletu wstępu określa 

opiekun Samorządu Uczniowskiego po skonsultowaniu się z Dyrektorem. 

8. Dochód pochodzący z dyskotek szkolnych przeznaczany jest na potrzeby Samorządu 

Uczniowskiego i każdorazowo rozliczany na koniec roku szkolnego w sprawozdaniu 

działalności Samorządu Uczniowskiego. 

9. Dyskoteki /zabawy trwają  w godzinach zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły. Nie ma 

możliwości przedłużania czasu ich trwania. 

10. Na dyskotekach/zabawach  uczniowie wyznaczeni przez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego są odpowiedzialni za przygotowanie sprzętu grającego oraz odpowiedniej 

muzyki.   

11. Po zakończeniu dyskoteki /zabawy uczniowie wyznaczeni przez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego są zobowiązani do posprzątania śmieci oraz ustawienia krzeseł i stolików 

na właściwe miejsca. 



12. Uczniowie są wpuszczani przez 30 min od godziny rozpoczęcia dyskoteki /zabawy. Jeżeli 

ktoś z jakiegoś powodu nie może przyjść  w godzinach wyznaczonych na wejście - należy 

o tym poinformować wcześniej opiekuna samorządu. 

13. Każdy uczestnik, który chce opuścić dyskotekę/zabawę przed jej końcem, musi posiadać 

pisemną zgodę od rodziców. Nie ma możliwości wypuszczania dzieci bez opieki na 

podstawie kontaktu telefonicznego z rodzicem/prawnym opiekunem. 

14. Każdy uczestnik dyskoteki/zabawy odbierany jest po jej zakończeniu przez rodzica, 

prawnego opiekuna, starsze rodzeństwo lub zaprzyjaźnionego rodzica innego ucznia. 

Może także posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na samodzielny powrót 

do domu. Nie ma możliwości samodzielnego powrotu uczestnika z  dyskoteki/zabawy na 

podstawie kontaktu telefonicznego z rodzicem/prawnym opiekunem. 

15. W czasie trwania dyskoteki/zabawy wszyscy uczestnicy bezwzględnie przestrzegają 

ustalonych zasad tj. : 

 korzystanie z toalety w czasie wyznaczonych przerw,  

 zakaz opuszczania terenu szkoły,  

 zakaz niebezpiecznych zabaw zagrażających zdrowiu uczestników imprezy (np. 

wchodzenie na krzesła, stoły, otwieranie okien itp.),    

 zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów 

(noże, butelki, kije, itd.). Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną 

odpowiedzialność, 

 zakaz bójek,  

 kategoryczny zakaz spożywania przed, w czasie i po zabawie/dyskotece napojów 

alkoholowych oraz środków odurzających i pobudzających (w tym także napojów 

energetycznych), 

 kategoryczny zakaz palenia papierosów na terenie szkoły. 

W przypadku podejrzenia zaistnienia wyżej opisanych sytuacji automatycznie 

uruchamiane są  Procedury postępowania związanymi z zagrożeniami wewnętrznymi – załącznik w 

Statucie szkoły. 

16. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w dyskotece 

lub naganą  Dyrektora Szkoły, nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach i 

zabawach. 

17. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń może być w każdej chwili 

wyproszony z dyskoteki/zabawy . W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się 

niezwłocznie w szkole i odebrać dziecko.  

18.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów dyskoteka może być przerwana. 

19. Po zakończeniu dyskoteki opiekun samorządu uczniowskiego wraz z przewodniczącym 

szkoły sprawdzają, czy nie ma żadnych zniszczeń i czy wszystko znajduje się w należytym 

porządku. 
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PROCEDURA 

PRZYJMOWANIA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej 
innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 poz. 1248)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierają naukę w 
szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1655)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646)  

 
  
1. Rodzice ubiegający się o przeniesienie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 59 z innej szkoły 
muszą w sekretariacie szkoły:  

a)  złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z uzasadnieniem; 

b) okazać świadectwo ukończenia klasy programowo niższej,  

c) przedstawić wykaz ocen semestralnych lub cząstkowych uzyskanych w obecnej szkole w 
danym roku szkolnym (dotyczy przeniesienia dziecka w trakcie roku szkolnego). 

2. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szkoły Dyrektor wyznacza termin spotkania z 
kandydatem i jego rodzicem. 
  
Po uzyskaniu niezbędnych informacji i spotkaniu z zespołem klasowym oddziału, do którego 
uczeń ma zostać przyjęty, Dyrektor wydaje w ciągu 14 dni decyzję o przyjęciu .  

3. W przypadku przyjęcia do szkoły rodzice/opiekunowie prawni otrzymują z sekretariatu kartę 
potwierdzającą przyjęcie ucznia, którą muszą dostarczyć w poprzedniej szkole lub też sekretariat 
Szkoły Podstawowej Nr 59 wysyła tę kartę do szkoły, w której był realizowany obowiązek 
szkolny  
 
4. Rodzice/opiekunowie prawni  dostarczają do Szkoły Podstawowej Nr 59:  
a) zawiadomienie o przekazaniu ucznia wydane przez poprzednią szkołę ,  

b)  opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli dziecko takie posiada. 

c) inną dokumentację dziecka  
 
Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły Podstawowej Nr 59 z dniem wskazanym na decyzji o 

przyjęciu ucznia. 
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Procedura przyjęcia dziecka przybywającego z zagranicy (dotyczy dziecka niebędącego 
obywatelem polskim oraz dziecka będącego obywatelem polskim, które pobierało naukę 

w szkołach za granicą) 
 

 
1. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie 
dokumentów:  
 
a) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, 
potwierdzającego uczęszczanie ucznia do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, 
który uczeń ukończył w szkole za granicą (przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego),  

b) dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące 
sumy lat nauki szkolnej ucznia złożone przez rodzica / opiekuna prawnego ucznia, jeżeli 
ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub 
innego dokumentu.  
 

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany 
do:  

a) klas II-VIII Szkoły Podstawowej Nr 59, której ustalono obwód, właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu,  

b) klas II-VIII Szkoły Podstawowej Nr 59, znajdującej się poza obwodem zamieszkania dziecka – 
na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  
 
c) uczniowie klas I i oddziału przedszkolnego przy SP59 podlegają przepisom rekrutacji 
ustalanych według odrębnych zasad. 
 
 

 
Procedura odwoławcza 

 
1. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia spoza obwodu zamieszkania dziecka, 
rodzic może wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o uzasadnienia odmowy przyjęcia 
dziecka.  

2. Dyrektor szkoły w ciągu 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku od rodzica sporządza uzasadnienie 
odmowy.  

3. Rodzice po otrzymaniu takiego uzasadnienia mają prawo do odwołania się od rozstrzygnięcia 
Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy.  

4. Rodzice kierują pisemną prośbę do komisji odwoławczej w celu ponownego rozpatrzenia jego 
wniosku.  

5. W pracach komisji odwoławczej uczestniczy trzech nauczycieli bez udziału Dyrektora szkoły.  

6. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie rodzica w terminie 7 dni od jego otrzymania i 
informuje rodzica o podjętej decyzji.  
 

 



 

 

 

Procedury  korzystania z telefonów  komórkowych  

 i sprzętu elektronicznego 

w  Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego  

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 

35,poz.221 i 222 ); 

2. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

 

Procedura: 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na 

własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  

 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego 

przez uczniów. 

 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły za zgodą i pod kontrolą nauczyciela oraz podczas wycieczek szkolnych za zgodą 

rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt. 

 

4.  W innych przypadkach podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity 

zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń wielofunkcyjnych w tym 

mających łączność z Internetem (sprzęt powinien być wyłączony i schowany).  

 

5.  Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w 

sekretariacie szkoły. Pracownik administracyjny w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi 

informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna. 

 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu 

fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. 

Niedopuszczalnej jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi 

normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. 



 

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

wielofunkcyjnych, w tym mających dostęp do Internetu na terenie szkoły powoduje zabranie 

urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u 

dyrektora szkoły – sprzęt zostaje wyłączony przez ucznia. W przypadku odmowy wyłączenia sprzętu, 

wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę 

SIM. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w uwagach w dzienniku 

elektronicznym. Sprzęt jest zabierany na podstawie pisemnej zgody rodziców składanej na początku 

roku szkolnego. 

 

8. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel lub 

wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi nagany 

regulaminowej i zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych). 

 

9. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po raz pierwszy, 

wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po 

przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej. 

 

10. W przypadku powtórnego „zatrzymania” telefonu lub innego sprzętu, do odbioru urządzenia 

upoważnieni są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o 

konsekwencjach nierespektowania prawa szkolnego (w tym konsekwencjach prawnych związanych z 

naruszeniem prywatności pracowników bądź uczniów szkoły). 

 

11. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu oraz 

innych sprzętów wielofunkcyjnych, w tym mających dostęp do Internetu do szkoły. 

 

12. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień.  

 

13. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być 

traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.  

 
 


