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ROZDZIAŁ IV 

Organizacja pracy szkoły 

 

 

§ 32 

Organizacja roku szkolnego 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego.  

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 

1) I półrocze - od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia 31 stycznia - zakończone 

klasyfikacją śródroczną; 

2) II półrocze - od dnia 1 lutego do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych - zakończone 

klasyfikacją roczną, tj. w najbliższy piątek po 20 czerwca. 

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni. 

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3, 

mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty przeprowadzany 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

5. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów, o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych 

dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4. 

6. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4, w szkole organizowane są zajęcia 

wychowawczo-opiekuńcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów 

o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po 
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zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 7, dyrektor szkoły wyznacza 

termin odpracowania tych dni w wyznaczone soboty. 

 

 

§ 33 

Rekrutacja do szkoły 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów; 

2) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem  

szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa 

niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na 

podstawie kryteriów określonych w odrębnych przepisach i na zasadach określonych 

przez organ prowadzący. 

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów naukę w szkole podstawowej może także 

rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, wykazuje 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej oraz jeżeli dziecko: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej; 

albo 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione  

z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych, dyrektor szkoły, na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów, uwzględnia:  

1) pokrewieństwo dzieci; 

2) uczęszczanie do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu; 

3) możliwość sprawnego dowozu i odbioru dzieci ze szkoły przez rodziców/prawnych 

opiekunów.  
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6. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej w Szkole 

Podstawowej nr 40 w Sosnowcu. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego 

miejsca w szkole, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora szkoły. 

8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego 

przechowywane są do końca okresu, w których dziecko korzysta z nauki w szkole 

podstawowej, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres 

jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, 

zakończonej prawomocnym wyrokiem. 

 

 

§ 34 

Arkusz organizacji szkoły 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie 

ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli. 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły, stosuje się tryb opisany w ust. 2 i 3. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

 

§ 35 

Baza szkoły 

1. Szkoła funkcjonuje w kompleksie budynków wspólnie z innymi samodzielnymi 

placówkami na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 

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

1) w kompleksie dla klas I-III z: 

a) sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem, 

b) sali komputerowej z dostępem do Internetu, 
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c) świetlicy szkolnej, 

d) sali rekreacyjnej, 

e) szatni, 

f) pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

g) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;  

2) w kompleksie dla klas IV-VIII z: 

a) sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem, 

b) biblioteki szkolnej z wypożyczalnią i czytelnią, 

c) sali gimnastycznej, 

d) gabinetu pedagoga szkolnego. 

3. W kompleksie przeznaczonym dla klas IV-VIII szkoła korzysta ze wspólnych  

pomieszczeń z inną placówką: 

1) sal lekcyjnych; 

2) pracowni komputerowej z dostępem do Internetu; 

3) stołówki; 

4) szatni; 

5) pomieszczeń sanitarno-higienicznych; 

6) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

 

 

§ 36 

Organizacja nauczania i wychowania 

1. U podstaw organizacji nauczania i wychowania w szkole leży aktualnie obowiązująca 

ustawa o systemie oświaty oraz każdorazowo wydane na jej podstawie przepisy 

wykonawcze.  

2. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII.  

3. Kształcenie w szkole trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:  

1) I etap edukacyjny obejmuje klasy I-III – jest to edukacja wczesnoszkolna, realizowana 

w formie kształcenia zintegrowanego;  

2) II etap edukacyjny obejmuje klasy IV-VIII, jest to nauczanie przedmiotowe. 

4. Nauczyciele zgodnie z zadaniami i celami działalności szkoły tworzą w świadomości 

uczniów zintegrowany system wiedzy, umiejętności i postaw.  

5. Kształcenie uczniów w klasach I-VIII ośmioletniej szkoły podstawowej odbywa się  

w oparciu o ustaloną przez MEN podstawę programową kształcenia ogólnego. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
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7. Zasady organizacji i tworzenia oddziałów określają odrębne przepisy. 

8. Liczebność uczniów w oddziałach klas I-III nie może przekraczać 25 osób;  

w przypadku przekroczenia limitu uczniów stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

oświatowego. 

9. Liczebność uczniów w klasach IV-VIII określa organ prowadzący. 

10. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa,  

z uwzględnieniem zasad określonych w § 38 dokonuje się podziału oddziału na grupy. 

 

 

§ 37 

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:  

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia  

w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

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

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne,  

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2, zajęcia edukacyjne,  

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz zajęcia 

edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy  

z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.), organizowane w trybie 

określonym w tych przepisach. 
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3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2), organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców.  

4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne. 

5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3), 4) i 5) mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 6), są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII 

niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom  

w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 4). 

7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, o którym mowa w § 34. 

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 

60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

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

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

10. W szkole obowiązują przerwy między lekcjami: 

1) w klasach I-III w wymiarze 10 minut oraz jedna 20-minutowa przerwa obiadowa;  

2) w klasach IV-VIII w wymiarze 5 i 10 minut oraz dwie przerwy obiadowe po 20 minut. 

11. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo – lekcyjnym; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 

na grupy, które opisane zostały w § 38; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, wychowania fizycznego; 

4) w strukturach międzyklasowych tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia z języków obcych; 

5) w toku nauczania indywidualnego;  

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu 

kształcenia: język polski, zajęcia wychowania fizycznego; 

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej.  

12. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 11. 

 

 

§ 38 

Zasady podziału na grupy  

i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych 

1. Uczniowie kl. IV-VIII mają możliwość wyboru form realizacji 2 godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego spośród propozycji przygotowanych przez dyrektora szkoły 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną  

i Radę Rodziców.  

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane jako: 

1) zajęcia klasowo-lekcyjne;  

2) zajęcia do wyboru przez uczniów:  

a) zajęcia sportowe,  

b) zajęcia rekreacyjno-zdrowotne,  

c) zajęcia taneczne, 

d) aktywna turystyka. 

3. Zajęcia wymienione w ust. 2 pkt 2) mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania 

fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne. 

4. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  

w formie zajęć określonych w ust. 2 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te 

zajęcia. 

5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. 

Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.  

6. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt  

i chłopców.  

7. Na zajęciach obowiązkowych z informatyki/zajęć komputerowych w klasach IV-VIII,  

dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba 

uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej.  
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8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym 

stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych liczących do 24 uczniów.  

9. Jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej, na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych (fizyka, chemia), dokonuje się podziału na grupy na nie więcej niż 

połowie godzin obowiązkowych. 

 

 

§ 39 

Dokumenty regulujące organizację nauczania i wychowania 

1. Organizację nauczania i wychowania w szkole regulują następujące dokumenty: 

1) Szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw podręczników, który określa 

dydaktyczną działalność szkoły; obowiązek wyboru programu i podręczników 

spoczywa na nauczycielach przedmiotu; 

2) Program nauczania ogólnego, który obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny; 

stanowi on opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych  

w podstawie kształcenia ogólnego; zawiera szczegółowe cele kształcenia  

i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, sposoby osiągania celów kształcenia  

i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia, propozycje kryteriów oceny i metod 

sprawdzania osiągnięć ucznia; 

3) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz środowiska; określa on działania szkoły o charakterze 

wychowawczo-profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowane przez 

nauczycieli i wychowawców, ujęte w sposób całościowy; szczegółowe zadania oparte 

na programie wychowawczo-profilaktycznym opracowane są przez nauczycieli dla 

każdego oddziału osobno i uwzględniają indywidualne sprawy i problemy. 
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§ 40 

Programy i podręczniki 

1. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły  

w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny zestaw programów 

nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera 

numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne 

oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw 

programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

3. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów. 

4. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie 

kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację/przedmiot  

w szkole. 

5. W klasach I-III, w terminie najpóźniej do zakończenia zajęć, zespół nauczycieli uczących  

w jednej klasie przedstawia dyrektorowi propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej; 

2) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego 

nowożytnego; 

3) materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem, by łączny 

koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, 

określonej w odrębnych przepisach. 

6. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  

w poszczególnych klasach I-III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli 

w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych, 

ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 
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2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie 

przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 

7. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach  

IV-VIII przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie najpóźniej do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród 

nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej. 

8. Zespoły, o których mowa w ust. 7, przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;  

oraz 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego 

języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,  

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

9. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. 

Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na wejściowych drzwiach 

szkolnych. 

10. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej określają Zasady udostępniania  

i użytkowania bezpłatnych podręczników szkolnych. 

 

 

§ 41 

Oddziały sportowe 

1. Klasy sportowe są zorganizowane w taki sposób, by umożliwić uczniom godzenie zajęć 

sportowych z nauką, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć 

dydaktycznych. 

2. Szkoła, umożliwiając uczniom klas sportowych łączenie zajęć sportowych z realizacją 

innych zajęć dydaktycznych, dąży do maksymalnego opanowania i utrwalania przez tych 

uczniów wiadomości i umiejętności wynikających z realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach sportowych prowadzą nauczyciele 

wychowania fizycznego oraz wykwalifikowane osoby posiadające tytuł trenerski lub 

instruktorski. 
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4. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy 

dotyczące szkolnictwa sportowego. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania ucznia w oddziale sportowym określa Regulamin 

ucznia klasy sportowej. 

 

 

§ 41 a 

Oddziały przedszkolne 

1. W Szkole Podstawowej nr 40 w Sosnowcu mogą funkcjonować oddziały przedszkolne, 

w których realizowany jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

2. Liczbę oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkole ustala corocznie organ 

prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły w taki sposób, by zapewnić warunki do 

realizacji bezpłatnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

wszystkim dzieciom, a w szczególności dzieciom z obwodu szkoły. 

3. Ewidencjonowanie i monitorowanie realizacji obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz dzieci z innych rejonów, 

ale zapisanych do oddziału przedszkolnego przy SP 40, prowadzi dyrektor szkoły 

podstawowej. 

4. Oddział przedszkolny zachowuje odrębność programową i organizacyjną. 

5. Program wychowania przedszkolnego jest ujęty w szkolnym zestawie programów. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole określa 

Regulamin Funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 40. 

 

 

§ 42 

Organizacja nauki religii/etyki 

1. Uczniom szkoły, na życzenie rodziców/prawnych opiekunów, szkoła organizuje naukę 

religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać 

zmienione w wybranej przez rodzica/prawnego opiekuna formie (ustnej lub pisemnej)  

w każdym czasie. Osoba przyjmująca informację ustną o rezygnacji z uczestniczenia 

dziecka w lekcjach religii/etyki sporządza notatkę służbową. 

3. Nauka religii/etyki odbywa się w oddziałach I-VIII w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

4.  Uczeń może uczestniczyć w zajęciach religii lub etyki, religii oraz etyki, może też nie 

wybrać żadnego z nich. Jeżeli część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach 
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zarówno religii jak i etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, 

umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

5. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza 

się każdą z ocen. 

6. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych  

w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, a także innych rekolekcji, jeżeli 

stanowią one praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie 

trwania rekolekcji szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

7. Szczegóły zasady organizacji rekolekcji są przedmiotem ustaleń pomiędzy dyrektorem 

szkoły a organizatorem rekolekcji. 

 

 

§ 43 

Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie 

1. Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas IV-VIII  

w wymiarze 14 godzin dla klasy, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt  

i chłopców zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie mogą być organizowane dla danego oddziału lub 

w grupie międzyoddziałowej. 

3. Uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie w formie pisemnej oświadczyli, że nie 

wyrażają zgody na udział swojego dziecka ww. zajęciach, nie mają obowiązku w nich 

uczestniczyć. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

 

§ 44 

Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne 

1. Na terenie szkoły organizowane są dla uczniów nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, 

które mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach, rozwój 

zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie aktywności, kreatywności, innowacyjności  

i przedsiębiorczości. 

2. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane w miarę potrzeb i możliwości szkoły. 

3. W realizacji zajęć pozalekcyjnych szkoła może współpracować z innymi szkołami, 

placówkami naukowymi, kulturalnymi oraz instytucjami działającymi w środowisku. 
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4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą być prowadzone poza systemem klasowo- 

lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów. 

5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć finansowanych  

z budżetu szkoły jest określona odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 45 

Organizacja biblioteki szkolnej 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy  

o regionie. Uczestniczy w realizacji zadań statutowych szkoły poprzez gromadzenie, 

opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz udzielanie informacji.  

2. Biblioteka szkolna, stosując odpowiednie formy i metody pracy, pełni funkcję: 

1) kształtująco-wychowawczą; 

2) opiekuńczo-wychowawczą; 

3) kulturalno-rekreacyjną. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia gromadzenie oraz opracowywanie zbiorów, 

korzystanie ze zbiorów w czytelni, wypożyczanie ich poza bibliotekę oraz prowadzenie 

przysposobienia czytelniczo-informacyjnego w grupach i oddziałach. 

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów zarówno podczas zajęć 

lekcyjnych, jak i po ich zakończeniu (w godzinach popołudniowych). 

6. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.  

7. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi 

bibliotekami (szkolnymi i miejskimi). Współpraca ta polega w szczególności na: 

1) organizacji szkolnych i miejskich konkursów czytelniczych oraz czytelniczo-

plastycznych; 

2) wzajemnej wymianie doświadczeń; 

3) organizacji pasowania na czytelnika; 

4) organizacji wystaw okolicznościowych; 

5) udziale uczniów i nauczycieli w uroczystościach organizowanych przez biblioteki na 

terenie miasta; 
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6) organizacji lekcji bibliotecznych w porozumieniu z innymi nauczycielami  

w celu propagowania czytelnictwa; 

7) realizacji zagadnień czytelniczo-medialnych; 

8) propagowaniu kultury czytelniczej. 

8. Biblioteka szkolna gromadzi, wypożycza i udostępnia podręczniki oraz materiały 

edukacyjne. 

9. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz 

czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje 

dyrektor szkoły. 

10. Nauczyciel bibliotekarz każdego roku opracowuje własny, szczegółowy plan pracy. 

11. Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza opisuje § 16. 

 

 

§ 46 

Organizacja świetlicy 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze w świetlicy szkolnej. 

2. Celem działalności świetlicy szkolnej jest: 

1) systematyczne oddziaływanie wychowawcze i opiekuńcze w ramach procesu 

dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego poza jednostkami lekcyjnymi; 

2) pogłębienie wiedzy, utrwalenie nawyków i umiejętności uczniów zdobytych na 

lekcjach; 

3) pomoc w nauce uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału, 

w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami, pomoc w odrabianiu prac domowych; 

4) poznanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, samodzielności i inicjatywy uczniów; 

5) spędzanie czasu wolnego i odpoczywanie w sposób kulturalny i sprzyjający zdrowiu, 

propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego; 

6) pomoc w adaptacji do warunków szkolnych dzieci sześcioletnich; 

7) przygotowanie do udziału w życiu społecznym i rodzinnym; 

8) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, wychowawcami, pedagogiem 

szkolnym.  

3. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne, a czas pracy jest dostosowany do potrzeb 

wychowanków i corocznie określony przez dyrektora szkoły. 
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4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy. 

5.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 osób.  

6. Obecność ucznia na danej godzinie zajęć w świetlicy odnotowywana jest w dzienniku 

zajęć świetlicy. 

 

 

§ 47 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

1. Za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor 

szkoły. 

2. W szkole jest zatrudniony doradca zawodowy.  

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez 

szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-

zawodowej poprzez włączenie w program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

rodziców/prawnych opiekunów oraz innych osób, grup i instytucji. 

4. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-

zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej jako ważnego elementu 

funkcjonowania społecznego. 

5. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich 

rodzice/prawni opiekunowie. 

6. W oparciu o wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego powstaje roczny plan 

pracy zawierający w sobie: cele, metody, techniki, zadania oraz formy i terminy ich 

realizacji. 

7. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje głównie uczniów, jak 

również nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów. 

8. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) psychologa szkolnego; 

5) bibliotekarza; 

6) nauczycieli doradztwa zawodowego; 

7) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy); 
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8) rodziców/prawnych opiekunów lub osoby zaproszone, prezentujące praktyczne 

aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych; 

9) współpracę z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego. 

9. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w stosunku do ucznia szkoły 

podstawowej jest: 

1) poznawanie samego siebie; 

2) analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy; 

3) poszerzanie własnych umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych; 

4) kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy; 

5) rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie. 

10. Realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest poprzedzona 

diagnozą głównego beneficjenta, jakim jest uczeń. Diagnoza odnosi się do jego: 

1) zainteresowań; 

2) uzdolnień; 

3) możliwości i deficytów edukacyjnych; 

4) potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; 

5) wartości, przekonań, postaw i oczekiwań; 

6) sytuacji rodzinnej; 

7) stanu zdrowia (w kontekście wyboru zawodu). 

11. Zakres zadań doradcy zawodowego opisuje § 15. 

 

 

§ 48 

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu 

1. Szkoła propaguje ideę wolontariatu wśród nauczycieli, uczniów, ich rodziców/prawnych 

opiekunów oraz w środowisku lokalnym. 

2. Działania z zakresu wolontariatu podejmuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły. 

3. Wolontariat uczniów w szkole organizowany jest w oparciu o zasadę dobrowolności,  

w porozumieniu i za zgodą rodziców/prawnych opiekunów uczniów. 

4. Podstawową formą działalności wolontariatu w szkole jest Szkolne Koło Wolontariatu, 

zwane dalej SKW, które działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu. 
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5. Szkolne Koło Wolontariatu opracowuje corocznie własny plan pracy, który podawany jest 

do publicznej wiadomości na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz w zakładce Szkolne 

Koło Wolontariatu na stronie internetowej szkoły. 

6. Szkolne Koło Wolontariatu organizuje i świadczy pomoc najbardziej potrzebującym, 

reaguje czynnie na potrzeby środowiska, inicjuje działania w środowisku szkolnym  

i lokalnym, wspomaga różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Członkiem 

Koła może być każdy uczeń.  

7. Celem działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest:  

1) propagowanie wśród uczniów idei wolontariatu poprzez zaangażowanie ludzi 

młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy na rzecz innych;  

2) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych, życzliwości oraz bezinteresowności;  

3) inspirowanie i wykorzystanie potencjału dzieci i młodzieży w pracach na rzecz  

środowiska szkolnego i lokalnego; wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności 

szkolnej; 

4) organizacja działań w ramach pomocy koleżeńskiej; 

5) organizacja działań o charakterze prospołecznym, prozwierzęcym, kulturalnym  

i ekologicznym; 

6) pośredniczenie we włączaniu uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym  

w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych  

w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne 

organizacje. 

8. Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – opiekun Samorządu 

Uczniowskiego lub nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym 

kołem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły. 

9. Opiekun SKW ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie 

zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub 

deklarujących pomoc rodziców/prawnych opiekunów. 

10. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Szkolnego Koła Wolontariatu, może także 

podejmować działania pomocowe. 

11. W szkole obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień 

Wolontariusza.  
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§ 49 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 

możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 50 

Praktyki pedagogiczne 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia 

zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

 

 

§ 51 

Organizacja opieki medycznej 

1. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, w którym udziela się doraźnej 

pomocy medycznej, a także prowadzi pracę o charakterze higieniczno-sanitarnym. 

2. Gabinet pielęgniarki szkolnej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i środki. 

3. Zakres czynności oraz czas pracy pielęgniarki określają odrębne przepisy właściwych 

władz resortowych. 


