ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 16

Organizacja nauczania w szkole

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.

2. 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, które regulują odrębne przepisy.
W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo opiekuńczych.

3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas

oznaczony, jeżeli:

3.1.1)

temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych

dniach
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
3.1.2)

wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu

uczniów. np.
klęski

żywiołowe,

zagrożenia

epidemiologiczne,

zagrożenia

atakami

terrorystycznymi i inne.

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 3. podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez

dyrektora terminie.
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5. Szczegółową organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego
roku, zaopiniowany przez związki zawodowe. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza
organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja.

6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
2) ogólną

liczbę

godzin

zajęć

edukacyjnych

finansowanych

ze

środków

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
3) liczbę nauczycieli, którzy będą składali wnioski o rozpoczęcie postępowania

kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego
w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz.

7. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy.

8. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII.

9. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy

w jednorazowym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
przedmiotów określonych planem nauczania.

10. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

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

dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej
ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu
rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad
liczbę określoną w ust. 10.
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12. Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor

szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 11, zwiększając liczbę
uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 10. Liczba uczniów w oddziale
może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

13. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust.

12, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela.

14. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną

liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

15. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca.

16. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby

nauczyciel-wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.

17. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;
2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki

wniosek

3/4

głosów

obecnych

(przy

obecności

na

zebraniu

rodziców

reprezentujących 3/4 ilości uczniów).

18. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

19. Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach

z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na
zajęciach edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń.
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20. W przypadku oddziału liczącego odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na

grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

21. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26

uczniów, dopuszcza się tworzenie grup między oddziałowych oddzielnie dla
chłopców i dziewcząt.

22. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1.1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne

z zakresu kształcenia ogólnego;
1.2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności
w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
7) godziny do dyspozycji dyrektora szkoły;
8) zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowane zgodnie
z odrębnymi przepisami.

23. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny podział czasu na poszczególne

zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

24. Zajęcia prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.

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

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
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26. W celu kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów szkoła może prowadzić

zajęcia dodatkowe poprzez powołanie kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć
sportowych.

27. Koła te mogą być powołane w zależności od środków, jakimi szkoła dysponuje oraz

za zgodą organu prowadzącego.

28. Organizację kół opiniuje rada pedagogiczna, zatwierdza ich typ, wymiar godzin

i działanie.

29. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy

uczniów oraz ich zainteresowania.

30. Zajęcia

sportowe

powinny

rozszerzać

i

uzupełniać

treści

programowe

obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i pomagać w rozwijaniu uzdolnień
sportowych.

31. Zajęcia dostosowane muszą być do wieku rozwojowego ucznia.

32. Zajęcia wymienione w ust. 26 są dostępne dla każdego ucznia.

33. Formy pracy pozalekcyjnej wymienione w ust. 26 są dokumentowane pod kątem

treści, programu i stopnia realizacji.

34. Dla uczniów z wadami postawy oraz ogólnie obniżoną sprawnością fizyczną dyrektor

w miarę potrzeb może organizować w ramach zajęć nadobowiązkowych zajęcia
z gimnastyki korekcyjnej.

35. Gimnastyka, o której mowa w ust. 34 obejmuje uczniów, którzy zostali do niej

zakwalifikowani na podstawie badań lekarskich.
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36. Zajęcia, o których mowa w ust. 26 prowadzone są przez wykwalifikowanego

nauczyciela, czas trwania zajęć wynosi 45 minut w grupach.

37. Dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia szkoły

podstawowej w normalnym trybie oraz którzy:

1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo
2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej – mogą być tworzone
oddziały przysposabiające do pracy.

38.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki nauczycielskie na
podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą
- poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą
wyższą.
§ 17

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe,
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły
i efektywność kształcenia.

2.

Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja
może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

3.

Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich
warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych
działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

4.

Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych,
mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na
finansowanie planowanych działań.
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5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

6.

Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada
pedagogiczna.

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2) opinii rady pedagogicznej;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

8. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji

istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu
nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub
wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć
edukacyjnych lub zakres treści nauczania.

9. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole jest rozwijanie

kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.

10. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.

11. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole nie może prowadzić do zmiany

typu szkoły.

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

wychowania i opieki, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności
niezbędnych do ukończenia szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminów określonych w odrębnych przepisach.
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13. Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest

przeprowadzany eksperyment pedagogiczny odbywa się na podstawie przepisów
ustawy. Minister, udzielając zgody, o której mowa w ust. 15, może także wyrazić
zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego.

14. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę, oddział, grupę lub wybrane

zajęcia edukacyjne.

15. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole wymaga zgody ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania.

16. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii

rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego
w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,
w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.

17. Wniosek, o którym mowa, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty.

18. Wniosek zawiera:

1) cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego;
2) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz
ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;
1.3) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 16, opinię

rady szkoły oraz opinię rady rodziców.

19. Jeżeli

planowany

eksperyment

pedagogiczny

wymaga

przyznania

szkole

dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu
prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań.

20. Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje bezpośrednio po

jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania
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sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią
jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu.

21. Sprawozdanie dyrektor szkoły przekazuje także organowi prowadzącemu oraz

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

22.

Sprawozdanie, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty.

§ 18

Organizacja nauczania religii/etyki

1. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla

uczniów, których rodzice /opiekunowie prawni wyrażają takie życzenie.

2. Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest

dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice/
opiekunowie prawni poprzez złożenie - na zasadzie dobrowolności - pisemnego
oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla
ucznia obowiązkowy. Oświadczenie, może zostać zmienione w formie pisemnej.

1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się jednorazowo i obowiązuje przez

cały okres edukacyjny.

2. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też

nie wybrać żadnego z nich.

5. Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu

ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w
tych zajęciach konieczne jest pisemne poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

6. Dyrektor szkoły, umieszczając zajęcia z religii i etyki w planie zajęć szkolnych

powinien uwzględnić różne uwarunkowania istotne dla planowania pracy szkoły
(środowiskowe,
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lokalowe,

kadrowe,

komunikacyjne).

Powinien

on

wybrać

rozwiązanie, które wszystkim uczniom – zarówno biorącym udział w zajęciach z
religii i/lub z etyki jak i nieuczestniczącym w zajęciach z tych przedmiotów – zapewni
właściwą opiekę i bezpieczeństwo. Dodatkowo należy umożliwić ewentualnym
chętnym udział w zajęciach z obu omawianych przedmiotów.

7. Szkoła organizuje zajęcia z religii (określonego wyznania) i etyki w klasach

(oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych), gdy otrzyma co
najmniej siedem zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu. Zgodnie z przywołanymi
przepisami szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie
mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału.

8. Zajęcia z etyki lub religii ( określonego wyznania) są organizowane nawet dla jednego

ucznia.

9. Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje

oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z:
1) religii,

w porozumieniu z władzami zwierzchnimi kościoła lub związku

wyznaniowego - w pozaszkolnych punktach katechetycznych;
2) etyki w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych;
3) w przypadku większej liczby uczniów wybierających etykę szkoła w miarę

możliwości realizuje zajęcia w grupach łączących uczniów z jednego rocznika.

10. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak
na promocję.
3.1.1.1)

ocena z religii lub z etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym

bezpośrednio po ocenie z zachowania;
3.1.1.2)

nie wprowadza się jakichkolwiek dodatkowych informacji ujawniających, czy

ocena dotyczy religii czy etyki;
3.1.1.3)

w przypadku świadectw dla I etapu edukacyjnego nie stosuje się oceny

opisowej
z „religii/etyki”;
3.1.1.4)

w zamieszczonym na świadectwie określeniu „religia/etyka” nie skreśla się

lub nie podkreśla jednego z przedmiotów.
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11. Uczeń uczęszczający zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki ma
wliczane do średniej ocen, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane
z każdego z tych zajęć.

12. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły
w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje
się:

1.1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez

żadnych dodatkowych adnotacji);

1.2) ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez

wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

1.3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii,

jak i na zajęcia z etyki.

13. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. Zatwierdzone przez nie programy
i podręczniki do nauki religii są przekazywane Ministrowi Edukacji Narodowej do
wiadomości.

14. Cele, treści nauczania, zalecane warunki i sposób realizacji zajęć z etyki na

wszystkich etapach edukacyjnych, które stanowią bazę dla opracowania przez
nauczycieli programów nauczania etyki określają odrębne przepisy.

15. Wymagania, jakie powinien spełniać program nauczania etyki określają odrębne

przepisy.

16. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania etyki.

17. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole
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zaproponowany przez nauczyciela program i wpisuje go do szkolnego zestawu
programów nauczania.

§ 19

Stołówka szkolna

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

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

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

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

o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek
naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat,

o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić dyrektora szkoły do udzielania zwolnień,

o których mowa w ust. 5.
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§ 20

Organizacja wycieczek szkolnych

6.1.1.

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w

szczególności:
1.1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

i historii;
1.2) poznawanie kultury i języka innych państw;
1.3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego

i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
6) podnoszenie sprawności fizycznej;
7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych

ekologicznie;
8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
9) przeciwdziałanie patologii społecznej;
10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

6.1.2.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

6.1.3.

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących

formach:
a) wycieczki przedmiotowe — inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub
przedmiotów pokrewnych;
b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje;
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d) imprezy wyjazdowe - związane z realizacja programu nauczania, takie jak: zielone

szkoły, szkoły ekologiczne.

6.1.4.

Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia
przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

6.1.5.

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród

pracowników
pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
krajoznawstwa i turystyki.

6.1.6.

Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna

wycieczki lub imprezy.

7. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek szkolnych regulują odrębne przepisy.

66

