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ROZDZIAŁ I 

§ 1  

Przepisy ogólne 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 649), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1870 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578). 
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§ 2  

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Oleszycach 

z oddziałami gimnazjalnymi; 

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły; 

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną szkoły; 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

5) statucie - należy przez to rozumieć statut szkoły; 

6) uczniach - należy przez to rozumieć osobę realizującą obowiązek szkolny w szkole; 

7) rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

8) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

jeden oddział w szkole; 

9) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty; 

11) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy w 

Oleszycach; 

12) MEN - należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

§ 3  

1. Szkoła zostało powołana Uchwałą nr XXXIII/208/2017 Rady Miasta i Gminy  

w Oleszycach z dnia 31 marca 2017r. 

2. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałami gimnazjalnymi. 

3. Siedziba szkoły: ul. Mickiewicza 1, 37-630 Oleszyce.  

4. Organem prowadzącym szkołę jest Burmistrz Miasta i Gminy w Oleszycach, ul. Rynek 1, 

37-630 Oleszyce.  

5. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Oleszycach”. 

6. Cykl kształcenia w szkole: trwa 8 lat, (dla oddziałów gimnazjalnych 3 lata). 

7. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach. 

8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

9. Szkoła pełni funkcje szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych na obwodzie, którego 

granice ustalone są w uchwale gminy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obowi%C4%85zek_szkolny
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§ 4  

Ceremoniał 

1. Ceremoniał Szkolny zawiera opis sposobów przeprowadzania najważniejszych 

uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego, stanowi też zbiór 

obowiązujących norm zachowania się uczestników uroczystości. 

2. Ceremoniał jednoczy społeczność szkolną, służy wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu 

patriotycznym, kształtowaniu właściwej postawy, która wyraża się przez szacunek dla 

symboli narodowych i szkolnych. 

3. Do najważniejszych symboli szkolnych należą: 

1) sztandar szkoły; 

2) hymn szkoły. 

4. Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej 

Ojczyzny jaką jest  szkoła i najbliższe otoczenie. 

5. Szkoła posiada sztandar, który składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą 

frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, jest na niej umieszczone godło 

państwowe. Na lewej stronie na biało - żółtym tle w środku sztandaru jest postać Papieża 

Jana Pawła II oraz napis „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach”. 

6. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do uroczystości, właściwych postaw jego 

poszanowania. 

7. Sztandar szkoły przechowywany jest w specjalnej gablocie na terenie szkoły. 

8. Poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) ślubowanie klas pierwszych; 

3) uroczystości rocznicowe, święta państwowe, uroczyste akademie; 

4) zakończenie roku szkolnego. 

9. Uczniowie klas pierwszych ślubują według następującego tekstu: 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się 

w szkole jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę! Będę się starać być 

dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom!” 

10. Tekst ślubowania pocztu sztandarowego: 

„Ślubuję godnie pełnić zaszczytny obowiązek członka pocztu sztandarowego Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach. 

Ślubuję!” 

§ 5 

1. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem, dyrektorem szkoły 

lub delegacją bierze udział w uroczystościach lokalnych i obchodach świąt państwowych. 

2. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub, 

gdy ogłoszono żałobę narodową – sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

3. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany spośród uczniów klas VII i VIII 

wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. 
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4. Kandydatury do składu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klas i 

zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną na ostatnim posiedzeniu kończącym zajęcia 

dydaktyczne w danym roku szkolnym. 

5. Kadencja Pocztu Sztandarowego trwa 1 rok począwszy od przekazania w dniu 

uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

6. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców. 

7. Za niewłaściwe wypełnianie obowiązku pocztu sztandarowego  a szczególnie za brak 

należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie Ceremoniału, a także innych 

uchybień na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkolnego, 

decyzją Rady Pedagogicznej mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. 

W takiej sytuacji dokonuje się wyboru składu uzupełniającego. 

8. Ubiór pocztu sztandarowego powinien być odświętny : 

1) chorąży – ciemne spodnie, biała koszula, krawat ( garnitur) 

2) asysta – białe bluzki, ciemne spódnice lub spodnie. 

9. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 

kołnierza, spięte na lewym biodrze (kołnierz nie może przesłaniać szarfy) 

2) białe rękawiczki, czerwona peleryna i biret. 

10. Insygnia przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

§ 6 

1. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości w ustawieniu obok siebie, przy 

czym chorąży w środku. Jeśli droga przemarszu jest wąska – dopuszcza się przemarsz 

„gęsiego” (osoba ze sztandarem w środku). Poczet zajmuje miejsce wyznaczone, ustawia 

się przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. 

2. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na 

prawym ramieniu jednak przy wchodzeniu na salę, do kościoła lub plac uroczystości 

zawsze należy pochylić go do przodu. 

3. Wyprowadzenie sztandaru następuje zawsze przed częścią artystyczną. 

4. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komendy. W czasie wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy 

wstają. Poczet przechodzi przez kościół trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu 

i staje po lewej lub prawej stronie bokiem do ołtarza , podnosząc sztandar do przodu. 

W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie 

przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów. 

5. Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „Baczność” następuje 

w sytuacjach : 

1) podczas każdego podniesienia Hostii i w czasie Przemienienia; 

2) przed Komunią Świętą; 

3) w trakcie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem; 

4) przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu; 

5) podczas opuszczania trumny do grobu; 

6) podczas minuty ciszy; 

7) podczas składania kwiatów i zniczy. 
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ROZDZIAŁ II 

§ 7  

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z 

uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

1) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

2) zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią; 

4) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna; 

5) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

6) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

7) promuje zdrowy tryb życia; 

8) podejmuje działania związane z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla 

pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i 

wydarzeń z przeszłości a także obchodami najważniejszych świąt narodowych i 

kultywowaniem symboli narodowych; 

9) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne stwarzając możliwość działania z zakresu 

wolontariatu jako formy aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu społecznym; 

10) pielęgnuje pamięć o patronie Janie Pawle II, propaguje jego pontyfikat i dokonania, 

postępuje według jego nauk; 

11) podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

12) promuje zasady bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. 

2. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.  

3. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie 

porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń. 

4. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie 

organizowania działalności innowacyjnej.  

5. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez: 

1) pełną realizację programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania 

poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje 

kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych; 

2) organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców; 

3) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 

wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z 

dostępem do Internetu; 

4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb  uczniów; 
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5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej według odrębnych 

przepisów; 

6) umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację 

konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, obozów i innych szkolnych i 

pozaszkolnych uroczystości. 

6. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z: 

1) pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

5) stołówki; 

6) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

7) gabinetu pedagoga szkolnego; 

8) pomieszczeń sanitarno – higienicznych, szatni oraz szafek. 

7. Zasady właściwego, zgodnego z przeznaczeniem i bezpiecznego korzystania pomieszczeń 

określają regulaminy. 

8. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

§ 8 

Zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

2.  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz przez zintegrowanie działań nauczycieli i specjalistów w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
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3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6)  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciel, 

wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno –pedagogicznymi,  w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami, przedszkolami, placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole następuje z inicjatywy 

ucznia, jego rodziców,  dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty 

prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki, poradni, pracownika socjalnego, asystenta 

rodziny lub kuratora sądowego. 

5. Nauczyciel, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną 

mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

1) trudności w uczeniu się,  w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się  a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; 

2) szczególnych uzdolnień. 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i 

bezpłatne.  

7. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia 

8. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi 

w szkole, jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów, 

prowadzących zajęcia z uczniem. 

9. Zespół tworzy wychowawca oddziału. 

10. Do zadań zespołu należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów;  

2) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w 

celu poszerzenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

5) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 

także w trakcie bieżącej pracy z uczniem; 

6) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, zajęć 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia; 

7) dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia; 
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8) współpraca z poradnia w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym. 

11. Na podstawie zaleceń zespołu dyrektor szkoły zatwierdza dla ucznia formy, sposoby i 

okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

12. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin dyrektor szkoły poprzez wychowawcę niezwłocznie 

informuje pisemnie  rodziców ucznia. 

13. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 

po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

 

§ 9 

Zasady bezpieczeństwa 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny, w tym w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, podczas pobytu dzieci w świetlicy 

szkolnej oraz wynikające z regulaminu dowozu uczniów. 

2. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa szkoła podejmuje następujące działania: 

1) uczniowie przebywający w szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników 

szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy 

naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w szkole ustalenia; 

2) niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru 

upoważnionej do tego osoby; 

3) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, 

dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły; 

4) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje 

na samowolne opuszczenie klasy lub szkoły przez ucznia; 

5) w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba o 

przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni, a 

w nim określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z 

nimi uczniów; 

6) w sali gimnastycznej, w hali sportowej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia 

sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, 

wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i 

zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości 

fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do 

aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas 

ćwiczeń na przyrządach; 

7) każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w 

przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału; 

8) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu 

z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji rodziców ucznia; 
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9) nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu  ich lub 

przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów; 

10) nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy 

zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego 

wymagają;  

11) opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania 

zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla 

prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;  

12) nauczyciele i organizatorzy zabawy szkolnej odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i 

ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do 

momentu  jej zakończenia i opuszczenia szkoły przez uczestniczących w niej uczniów; 

13) wychowawcy klas i poszczególni nauczyciele omawiają lub przypominają zasady 

bezpieczeństwa w szkole i poza nią - w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami 

dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, 

feriami zimowymi i letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren szkoły i wycieczką; 

14) higienistka szkolna (w dniu jej pracy w szkole) w miejscu nauczania i wychowania 

przejmuje opiekę nad uczniem sygnalizującym złe samopoczucie, odpowiada za stan 

leków i materiałów opatrunkowych  w apteczkach, przeprowadza pogadanki dotyczące 

zdrowia i higieny; 

15) pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na 

przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i 

zdrowia oraz informować  o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub dyrektora 

szkoły; 

16) pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, identyfikują 

osoby wchodzące na teren szkoły po godzinie 8.00, osoby sprzątające po zakończeniu 

przerw międzylekcyjnych kontrolują korytarze, klatki schodowe toalety, dokonują prac 

porządkowych, a dostrzeżone usterki lub zniszczenia składają dyrektorowi szkoły; 

3. Budynki i teren szkoły objęte są nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.  
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ROZDZIAŁ III 

§ 10  

Organy szkoły i ich kompetencje 

1. Organami szkoły są:  

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku.  

3. Organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 11 

Dyrektor szkoły 

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. 

2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą rodziców radą 

pedagogiczną, samorządem uczniowskim i rodzicami. 

3. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występuje z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

4) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

7) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę rodziców, radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole; 

11) przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły; 
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12) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły; 

13) zawiera umowy z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za 

wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym; 

14) przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie 

przez wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania; 

15) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności 

nauczyciela. 

4. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

5. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

§ 12 

Rada pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie kształcenia, wychowania 

i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w szkole, pedagog szkolny i bibliotekarz.  

3. Rada pedagogiczna działa w oparciu o regulamin, który określa szczegółowo jej zadania i 

uprawnienia. 

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

5. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

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

6. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor, a w razie jego nieobecności 

wicedyrektor.  

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

8. Zebrania zwołuje przewodniczący rady pedagogicznej. 

9. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej. 

10. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania.  

11. Do zadań stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:  

1) przygotowanie projektu statutu oraz zatwierdzenie go w drodze uchwały; 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 
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6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych; 

6) średnią ocen i wnioski o przyznanie uczniom  stypendium za wyniki w nauce 

i w sporcie; 

7) proponowany przez nauczyciela program nauczania; 

8) dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

9) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego. 

13. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły. 

14. W przypadku określonym w ust.13 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę 

pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.  

15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

16.  Na wniosek rady pedagogicznej, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym, 

po wcześniejszym głosowaniu jawnym.  

17. W głosowaniu tajnym rada pedagogiczna wybiera spośród siebie przedstawicieli 

do komisji konkursu na dyrektora szkoły.  

18. Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany w szczególności do:  

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

rady pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i 

opiekuńczego szkoły; 

2) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczyciela; 

4) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania 

trybu i form ich realizacji; 

5) analizowania stopnia realizacji uchwał rady pedagogicznej. 

19. Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest w szczególności do:  

1) rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

wynikających ze statutowych funkcji szkoły oraz doskonalenia własnych umiejętności 

zawodowych; 

2) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady; 

3) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń i ogłoszeń 

dyrektora; 

4) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji 

(zespołu), do których został powołany oraz w wewnętrznym doskonaleniu 

i samokształceniu; 
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5) realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich zastrzeżenia; 

6) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań; 

7) bezwzględnego zachowania pełnej poufności spraw omawianych w czasie posiedzeń 

rady pedagogicznej; 

8) nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

20. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej, jest książka protokołów. 

21. Z zebrania rady, sporządza się protokół. 

22. Protokół z zebrania rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.  

23. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

24. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się, potwierdzając 

podpisem, z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek do przewodniczącego 

obrad.  

25. Rada pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych 

poprawek do protokołu. 

26. Pisaniem kolejnych protokołów zajmują się w kolejności alfabetycznej powołani przez 

przewodniczącego rady pedagogicznej nauczyciele. 

§ 13 

Rada Rodziców 

1. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współdziałającym 

z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami 

oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły. 

2. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3.  W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich 

przedstawicieli do rady rodziców. 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego; 

5) wyrażanie opinii o pracy nauczycieli. 
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7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, 

program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.  

8. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin. 

10. Do zadań rady rodziców należy w szczególności:  

1) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły; 

2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

3) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 

opiekuńczych szkoły; 

4) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy; 

5) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym 

i społecznym działającym w szkole; 

6) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej 

w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym; 

7) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą. 

§ 14 

Samorząd uczniowski 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych 

w regulaminie. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

6.  Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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§ 15 

Zasady współpracy między organami szkoły oraz sposób 

rozstrzygania sporów między nimi 

1. Dyrektor jest reprezentantem rady pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami 

szkoły: 

1) dyrektor systematycznie współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, 

samorządem uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi 

organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji; 

2) w celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele 

poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) 

każdego z organów. 

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich 

kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły niezgodne z przepisami prawa , 

wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci 

moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora. 

4. Od uchwał podejmowanych przez organy szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo 

odwołania do dyrektora, w terminie 2 tygodni od podjęcia decyzji o treści uchwały. 

5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji w terminie 7 dni. 

6. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi 

lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych 

posiedzeń tych organów. 

7. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 

lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

8. Spory pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną lub radą rodziców rozstrzyga organ 

prowadzący lub nadzorujący w zależności od rodzaju sporu. 

9. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: 

1) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi 

w danej klasie a uczniami tej klasy; 

2) pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt 

z uczniami dotyczy wychowawcy klasy; 

3) dyrektor lub wicedyrektor - jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu. 

10. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor.  

11. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora, strony mogą odwołać się 

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

12. Konflikt pomiędzy rodzicami a nauczycielem rozwiązują: 

1) wychowawca jeżeli konflikt nie dotyczy wychowawcy klasy; 

2) dyrektor szkoły; 

3) organ prowadzący szkołę lub sprawujący nadzór pedagogiczny, jeśli decyzja 

dyrektora nie zakończyła konfliktu lub jest niezadowalająca dla którejś ze stron. 
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13. Od decyzji dyrektora może być wniesione odwołanie do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione 

po upływie 2 tygodni od daty wydania decyzji. 
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ROZDZIAŁ IV 

§ 16 

Organizacja szkoły 

1. Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do szkoły określa regulamin 

rekrutacji. 

2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia: 

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III; 

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

4. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz 

przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania. 

5. Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające 

obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w 

odrębnych przepisach.  

6. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami.  

7. Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się 

na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być skrócona do 30 minut przy zachowaniu 

ogólnego tygodniowego czasu zajęć. 

9. W uzasadnionych sytuacjach decyzję o skróceniu czasu trwania godziny lekcyjnej 

podejmuje dyrektor szkoły. 

10. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku 

szkolnego. 

11. Pierwsze półrocze kończy się w ostatni piątek stycznia lub w ostatni piątek przed feriami 

jeżeli rozpoczynają się w styczniu. 

§ 17 

Szczegółowa organizacja zajęć 

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

określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania. 

2. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne elementy określą odrębne 

przepisy. 
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3. Uczniowie klas gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

4. Szczegółowe warunki realizacji projektu  edukacyjnego określa dyrektor szkoły w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

5. Szkoła organizuje w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajęcia dodatkowe 

dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust.5, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy w 

przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów. 

7. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne według odrębnych przepisów. 

8. Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom 

pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową. 

9. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności poprzez 

uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych 

stron uczniów. Działanie poradni ma na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej 

funkcji szkoły. 

10. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące 

nauczania i wychowania. 

11. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz 

spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba. 

§ 18 

Organizacja oddziałów sportowych 

1. Szkoła może prowadzić oddziały sportowe. 

2. Szczegółową organizację oddziałów regulują odrębne przepisy. 

3. Szczegółowe zasady naboru i funkcjonowania oddziałów sportowych zawiera regulamin 

organizacji oddziałów sportowych.  

§ 19 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego 

kierunku kształcenia i zawodu, wejścia na rynek pracy oraz złagodzenia startu 

zawodowego młodzieży. 

2. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się 

nauczyciel – doradca zawodowy, którego praca ma charakter planowych działań 

obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje: 

1) w ramach pracy z uczniami: 

a) wdrażanie uczniów do samopoznania, 
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b) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron oraz uzdolnień i 

talentów, 

c) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów (intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego), 

d) poznanie swojego typu osobowości i temperamentu w kontekście wyboru 

przyszłego zawodu, 

e) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, 

f) rozwijanie umiejętności społecznych, 

g) planowanie własnego rozwoju, 

h) poznawanie różnych zawodów oraz przeciwwskazań zdrowotnych do ich 

wykonywania, 

i) autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki 

wybieranych zawodów, 

j) konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

k) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół  

l) analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i 

unijnym rynku pracy, 

m) przygotowywanie się do procesów preorientacji, mobilności oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych:  

n) kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru szkoły i przyszłej 

pracy. 

2) w ramach pracy z rodzicami: 

a) podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej, 

d) prezentację założeń pracy informacyjno - doradczej szkoły na rzecz uczniów, 

e) wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i 

zawodowych przez ich dzieci, 

f) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

zawodoznawczych szkoły, 

g) przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa; 

h) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno - 

zawodowych w regionie, 

i) przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym (krajowym i unijnym) rynku 

pracy. 

3) w ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną): 

a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego, 

b) określenie priorytetów dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w 

ramach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

c) przeprowadzenie diagnozy środowiska klasowego, 

d) realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i 

roli przyszłego pracownika, 

e) poszerzanie treści programowych przedmiotu o aspekty zawodoznawcze, 
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f) motywowanie do nauki oraz do rozwoju zainteresowań edukacyjnych, 

g) lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i 

rynku pracy, 

h) integrację społeczną młodzieży oraz kształtowanie właściwych stosunków 

interpersonalnych w środowisku szkolnym, 

i) nastawienie na odkrywanie potencjału ucznia i udzielanie wskazówek potrzebnych 

do jego realizacji, 

j) rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz umacnianie poczucia 

odpowiedzialności za własny rozwój edukacyjno – zawodowy, 

k) rozwijanie aktywnej postawy wobec przemian zachodzących na rynku pracy, 

l) włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej. 

4. Szczegółowa tematyka zawodoznawcza realizowana w poszczególnych klasach oraz 

założenia organizacji pracy z zakresu doradztwa. zawodowego podlegają corocznemu 

zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły. 

§ 20 

Oddział przedszkolny 

1. W szkole tworzy się oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich. 

2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. 

§ 21 

Cele oddziału przedszkolnego 

1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i optymalnych warunków rozwoju. 

2. Stymulowanie rozwoju wychowanków. 

3. Rozwijanie aktywności dzieci . 

4. Współpracowanie z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczo- 

dydaktycznych. 

5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej. 

§ 22 

Zadania oddziału przedszkolnego 

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka. 

2. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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3. Prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznej w celu diagnozowania rozwoju 

wychowanków. 

4. Informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka, wystawianie 

dzieciom, na życzenie rodziców, opinii o wychowanku, dla specjalistów z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Współpracowanie z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi. 

6. Indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy. 

7. Rozwijanie uzdolnień wychowanków.  

8. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli 

i rodziców. 

9. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej. 

10.  Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. 

11. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej. 

         § 23                

Organizacja oddziału przedszkolnego 

1. Szczegółową organizację pracy wychowawczo- dydaktycznej w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora. 

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

szkoły na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i 

higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

§ 24  

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest jeden oddział przedszkolny obejmujący dzieci 6 

letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

2. Dyrektor w miarę możliwości może przyjąć do oddziału przedszkolnego dzieci 5 letnie. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób. 

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

5. Czas zajęć wychowawczo- dydaktycznych jest dostosowany do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dzieci i trwa około 30 minut. 

6. Odziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z 

wyjątkiem przerw ustalonych w odrębnych przepisach. 

7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 25 godzin tygodniowo- co najmniej 5 godzin dziennie. 

 

§ 25  
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1. Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o wybrany program 

wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową. Program przyjmuje 

się do realizacji na jeden rok szkolny i zatwierdza go dyrektor. 

2. Zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć, do którego wpisuje się tematykę zajęć 

zgodną z ramowym rozkładem dnia oraz rozkładem materiału. 

3. Organizację pracy oddziału przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy wynikający z odrębnych 

przepisów. 

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala szczegółowy rozkład dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

5. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny 

posiłków. 

 § 26  

      Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 

1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą w oparciu o wybrany 

program wychowania przedszkolnego i odpowiada za jej jakość. 

2. Nauczyciel powinien doskonalić metody pracy z dziećmi, poszerzać swoją wiedzę 

pedagogiczną, doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

3. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym odpowiada za bezpieczeństwo dzieci 

podczas pobytu w szkole ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek i spacerów. 

4. Tworzy warunki wspomagające wszechstronny rozwój dzieci, ich uzdolnienia i 

zainteresowania. 

5. Rozpoznaje i zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci. 

6. Prowadzi obserwacje pedagogiczne i dokumentuje je. 

7. Przeprowadza diagnozę gotowości dziecka do nauki w klasie pierwszej. 

8. Prawidłowo prowadzi obowiązującą dokumentacje pedagogiczną oddziału. 

9. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowuje metody i formy pracy 

do jego możliwości. 

10. Współpracuje ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda) świadczącymi pomoc 

psychologiczno- pedagogiczną. 

11.  Nauczyciel ściśle współpracuje z rodzicami. 

1) na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i statutem; 

2) organizuje zebrania oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne; 

3) informuje rodziców o postępach dzieci; 

4) informuje rodziców o poczynionych obserwacjach i wynikach diagnozy 

przedszkolnej; 

5) wspomaga rodziców w przygotowaniach dziecka do życia w rodzinie i 

społeczeństwie; 

6) włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy oddziału i szkoły; 

7) wspomaga rodziców w ich działaniach wychowawczych. 
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§ 27 

Rodzice 

1. Na początku roku szkolnego rodzice wypełniają arkusz  z danymi osobowymi, wyrażając 

tym samym zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie przez pracowników szkoły w razie 

konieczności ( adres i numer telefonu). 

2. Obowiązkiem rodziców jest współpraca  z nauczycielem w celu ujednolicania 

oddziaływań  wychowawczo- dydaktycznych. 

3. Rodzice wyrażają  pisemną zgodę na udzielenie dziecku pomocy przedmedycznej. 

 § 28 

      Wychowankowie oddziału przedszkolnego 

1. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego, 

zgodnie  z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez zajęcia obowiązkowe, zabawy 

dowolne, spacery, wycieczki. 

2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

3) ochrony i poszanowania godności osobistej. 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania poprzez zabezpieczenie potrzeb: 

biologicznych, emocjonalno- społecznych, bezpieczeństwa. 

5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, medycznej ze strony 

pielęgniarki szkolnej (bilans sześciolatka) 

6) korzystania ze stołówki szkolnej. 

 § 29 

 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w oddziale 

przedszkolnym 

1. Dzieci do szkoły przyprowadzają i ze szkoły odbierają rodzice. 

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły. 

3. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica ma prawo zwrócenia uwagi, czy wnoszone do 

sali przedmioty nie są niebezpieczne. 

4. Rodzic osobiście powierza dziecko nauczycielowi. 

5. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

6. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby, upoważnione na piśmie przez rodziców (w 

dokumentacji nauczyciela znajduje się imienne upoważnienie). 

7. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione przez rodziców. 
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8. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną na oświadczeniu. 

9. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, że nie 

ma prawa do odbioru dziecka. 

10. Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod wpływem 

alkoholu bądź środków psychoaktywnych. 

11. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu czy 

środków odurzających. W tej sytuacji obowiązkiem nauczyciela jest zatrzymanie dziecka 

do czasu wyjaśnienia sprawy i zapewnienia mu odpowiedniej opieki. 

Rodzice mają obowiązek odbierania dzieci po ukończeniu zajęć wyznaczonych planem. 

12. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie szkoły pod 

opieką rodziców. 

13. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po zakończeniu zajęć, nauczyciel 

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców. 

14. W przypadku, gdy nie ma żadnej możliwości skontaktowania się z rodzicami lub osobami 

upoważnionymi do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który w dalszym 

etapie działań podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. 

15. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje 

decyzję o powiadomieniu policji. 

16. Obowiązkiem rodziców i nauczyciela jest przestrzeganie zasad przyprowadzania i 

odbierania dzieci. 
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ROZDZIAŁ V 

 § 30 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy. 

3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie 

zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego. 

4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania szkoły, utrzymanie obiektu szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie 

przepisy statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w szkole procedur. 

6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa dyrektor 

szkoły i dołącza je do umów o pracę z uwzględnieniem: 

1) odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) odpowiedzialności za powierzone mienie; 

3) współpracy z rodzicami; 

4) doskonalenia warsztatu pracy; 

5) realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów. 

7. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) robotnika wykwalifikowanego; 

2) kucharki; 

3) intendentki; 

4) starszego rzemieślnika; 

5) sekretarza szkoły. 

8. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani do 

wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym 

przez dyrektora szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu 

obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

9. Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt 

osobowych pracowników. 

10. Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

2) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu szkoły, o ile prawo tego nie zabrania; 

3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

7) sumienne i staranne wykonywanie poleceń dyrektora szkoły. 
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§ 31 

Wicedyrektor 

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zadania wicedyrektora: 

1) zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności; 

2) organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze; 

3) wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 

3. Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły określa dyrektor i załącza go do umowy o 

pracę.  

§ 32 

Zadania nauczycieli 

1. Z mocy ustawy nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych 

korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie 

godności osobistej uczniów. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

4. Opiekę nad uczniami podczas uroczystości szkolnych sprawuje nauczyciel mający zajęcia 

z oddziałem zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lub inny wskazany przez dyrektora. 

5. Nauczyciel zaznacza w dzienniku lekcyjnym: 

1) nieobecność ucznia poprzez wpisanie pionowej kreski w odpowiedniej kratce; 

2) udział ucznia w konkursach i zawodach poprzez wpisanie litery „k” w odpowiedniej 

kratce; 

3) wyjście lub wyjazd ucznia pod opieką nauczyciela poza teren szkoły poprzez wpisanie 

litery „w” w odpowiedniej kratce; 

4) zwolnienie ucznia z lekcji z przyczyn leżących po stronie szkoły (dojazd, próby, inne 

prace na rzecz szkoły) poprzez wpisanie litery „z” w odpowiedniej kratce; 

5) obecność ucznia poprzez zostawienie pustej kratki; 

6) spóźnienie ucznia poprzez wpisanie litery „s” na zaznaczonej nieobecności ucznia. 

6. Za uczniów wymienionych w ust. 5 pkt 2-4 odpowiada opiekun lub nauczyciel 

zwalniający. 

7. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów: 

a) w szkole: 

- podczas  zajęć lekcyjnych, 

- podczas przerw, 

- podczas zajęć pozalekcyjnych, 

- podczas zajęć świetlicowych, 

- podczas uroczystości szkolnych; 
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b) poza szkołą w czasie wycieczek i innych wyjazdów związanych z działalnością 

edukacyjno-wychowawczą szkoły, których sposób organizacji ustalają odrębne 

regulaminy. 

2) dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, właściwe planowanie pracy; 

3) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny; 

4) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, 

wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do organów kierowniczych 

szkoły; 

5) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

uczniów i ich zainteresowań; 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów; 

7) określenie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i przestrzeganie ich; 

8) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także radę 

pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów; 

9) wybór podręczników spośród dopuszczonych do użytku w porozumieniu z innymi 

nauczycielami uczącymi tego samego przedmiotu; 

10) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych  

w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę; 

11) prowadzenie prawidłowej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu oraz innych zajęć 

wynikających z planu pracy szkoły; 

12) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za zniszczenie powierzonego jego opiece 

sprzętu wynikające z jego niedbalstwa, braku zabezpieczenia lub nadzoru; 

13) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły dotyczących 

bezpośrednio działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły; 

14) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

15) określanie mocnych i słabych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

16) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów, ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

17) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

18) współpracowanie z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym; 

19) pełnienie dyżurów zgodnie z odrębnym regulaminem. 

8. Nauczyciele uczący przedmiotów:  

1) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, muzyka, religia tworzą 

zespół humanistyczny; 

2) matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, technika, informatyka, przyroda 

tworzą zespół matematyczno – przyrodniczy; 

3)  wychowania fizycznego tworzą zespół wychowania fizycznego; 

4)  języka angielskiego, języka niemieckiego tworzą zespół językowy; 

5)  w klasach I-III i oddziale przedszkolnym tworzą zespół edukacji wczesnoszkolnej.  

9. Zespoły przedmiotowe działają według opracowanych planów pracy. 

10. Pedagog szkolny i wychowawcy klas tworzą zespół wychowawczy. 

11. Nauczyciele wspomagający, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i inne 

specjalistyczne tworzą zespół specjalistów. 

12. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

13. Do zadań zespołów przedmiotowych należy: 
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1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobu realizacji 

podstawy programowej, korygowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

3) organizowanie różnych form wymiany doświadczeń w zakresie metodyki 

prowadzenia zajęć lekcyjnych; 

4) współdziałanie w organizowaniu i doposażeniu pracowni przedmiotowych; 

5) opiniowanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

6) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych; 

14. Dyrektor szkoły może tworzyć inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

15. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania. 

16. Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie 

przewidzianym dla jego powołania. 

17. Zespoły działają według opracowanych planów pracy. 

§ 33 

Zadania wychowawcy 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym, rodzicami. 

5. Wychowawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) prowadzenia zajęć integrujących klasę; 

2) stałego i systematycznego współdziałania i kontaktu z rodzicami uczniów 

przydzielonego oddziału; 

3) tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia; 

4) przygotowywania ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

5) rozwijania umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka; 

6) zdiagnozowania warunków życia i nauki swoich wychowanków; 

7) opracowania programu wychowawczego oraz formę i treść zajęć tematycznych na 

godzinach wychowawczych; 

8) utrzymywania systematycznego i częstego kontaktu z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji oddziaływań wychowawczych; 

9) współpracowania z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych; 

10) współpracowania z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną 

w Lubaczowie; 

11) analizowania postępów w nauce swoich wychowanków; 

12) dbania o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

13) udzielania porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się; 
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14) kształtowania właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej; 

15) utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w nauce 

i zachowaniu się ucznia; 

16) powiadamiania rodziców o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych 

śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych; 

17) prowadzenia określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej 

(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne); 

18) wykonywania czynności wynikające z decyzji organów szkoły; 

19) rozpoznawania, rozwiązywania oraz informowania nauczycieli o zaistniałych 

problemach wychowawczych. 

6. Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

7. Wychowawca zaznacza w dzienniku lekcyjnym nieobecność ucznia: 

1) usprawiedliwioną – poprzez umieszczenie poziomej kreski w odpowiedniej kratce; 

2) nieusprawiedliwioną – poprzez umieszczenie litery „n” w odpowiedniej kratce. 

8. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co 

do jego pracy. 

9. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego 

dnia danego miesiąca. 

10. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie 

może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia. 
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§ 34 

Bibliotekarz szkolny 

1. Szkoła zatrudnia bibliotekarza. 

2. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji 

bibliotecznej; 

2) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej; 

3) dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów przy zachowaniu 

dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach; 

4) organizowanie współzawodnictwa czytelniczego oraz różnych form wizualnej 

informacji i propagowania książek; 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczna; 

6) tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną; 

7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w ramach zastępstw 

za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów; 

8) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas; 

9) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

§ 35 

Pedagog szkolny 

1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego.  

2. Do zadań podstawowych pedagoga szkolnego należy:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów w sferze dydaktycznej 

i wychowawczej; 

2) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów szkoły; 

3) rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających 

opieki wychowawczej i organizacja form alternatywnych; 

4) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznego; 

5) udzielanie pomocy uczniom w zakresie eliminowania napięć psychicznych 

powstających na tle niepowodzeń szkolnych; 

6) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 

rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych; 

7) analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

8) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym 

odpowiednio do rozeznanych potrzeb; 

http://www.szkoly.edu.pl/rzezawa/pedagog.htm
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9) współorganizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce; 

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

11) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki; 

12) udzielanie pomocy nauczycielom i rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

13) działanie na rzecz organizowania pomocy i opieki uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji rodzinnej lub materialnej; 

14) koordynowanie współpracy z poradniami psychologiczno pedagogicznymi i czuwanie 

nad właściwą realizacją zaleceń poradni; 

15) koordynowanie współpracy z policją lokalną i powiatową w zakresie zapobiegania 

przestępczości i patologiom wśród uczniów; 

16) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i 

nauczycieli. 

§ 36 

Logopeda 

1. Szkoła zatrudnia logopedę.  

2. Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców 

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej 

zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Dokumentację pracy logopedy stanowią: 

1) dziennik zajęć terapii logopedycznej, 

2) indywidualne karty badania mowy. 



Strona 36 z 80 

 

§ 37 

Nauczyciel wspomagający 

1. W klasie ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, można zatrudnić 

dodatkowo: 

1) nauczyciela wspomagającego w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych; 

2) asystenta, w klasach I-III szkoły podstawowej –o którym mowa w odrębnych 

przepisach. 

2. Zadania nauczyciela wspomagającego: 

1)  prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z 

innymi nauczycielami i specjalistami realizację zintegrowanych działań i zajęć, 

określonych w programie; 

2)  prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestnictwo, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone 

w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, 

niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

3. Dyrektor corocznie określa zajęcia edukacyjne, w których uczestniczy nauczyciel 

wspomagający, po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

4. Nauczyciel wspomagający jest obowiązany prowadzić teczkę nauczyciela 

wspomagającego zawierającą: 

1) dokumentację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

2) zmodyfikowane plany pracy lub indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne 

dla poszczególnych uczniów; 

3) dziennik zajęć. 

§ 38 

Nauczyciel świetlicy 

1. Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć; 

2) udzielenie pomocy w nauce; 

3) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu; 

4) współdziałanie z rodzicami ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy; 

5) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny; 
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6) rozwijanie zainteresowań uczniów; 

7) realizowanie zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły. 

2. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do: 

1) stworzenia rocznego programu pracy świetlicy; 

2) prowadzenia dziennika zajęć świetlicy; 

3) stworzenia regulaminu świetlicy; 

4) opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy. 

3. Nauczyciel świetlicy zaznacza w dzienniku świetlicy: 

1) obecność ucznia poprzez wpisanie kropki; 

2) nieobecność ucznia poprzez wpisanie pionowej kreski; 

3) nieobecność usprawiedliwioną poprzez wpisanie plusa. 

§ 39 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

1. Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być: 

1) nauczyciel; 

2) inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy w szkole. 

2. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy: 

1) szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) analiza stanu bezpieczeństwa w szkole i sporządzanie w tym zakresie raportu 

z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej dwa razy 

w roku lub częściej, o ile zachodzi potrzeba; 

3) opracowanie procedur  bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie o ich 

przestrzeganie; 

4) prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora. 

§ 40 

Doradca zawodowy 

1. Szkoła zatrudnia doradcę zawodowego. 

2. Do zadań doradcę zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno -doradczej; 
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5) współpracowanie z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ VI 

§ 41 

Prawa i obowiązki uczniów. 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu; 

2) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole; 

3) informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał; 

4) opieki podczas pobytu w szkole; 

5) ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

6) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym 

ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, 

społecznej, osobistej ucznia; 

7) wyrażania poglądów, przekonań i opinii; 

8) rozwijania zainteresowań i umiejętności; 

9) uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach 

szkolnych; 

10) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów 

i olimpiad przedmiotowych; 

11) sprawiedliwej oceny wiedzy; 

12) zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć szkolnych ze wszystkich przedmiotów 

co najmniej raz w ciągu półrocza (bez konsekwencji) oraz losowania tzw. 

„szczęśliwego numeru”; 

13) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, zbiorów biblioteki; 

14) znajomości na bieżąco swoich ocen oraz ich uzasadnień; 

15) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

16) pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a w szczególności: 

1) szanować własność szkoły; 

2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach 

wandalizmu i przemocy w szkole; 

3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki 

wynikające z nieobecności; 

4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych; 

5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych; 

6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania; 

7) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych poprzez wpis w zeszycie 

korespondencji w określonym przez wychowawcę terminie; 

8) pozostawiać w szatni lub w szafkach wierzchnią odzież i buty. 

9) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój (zakrywający brzuch, plecy, 

biodra i dekolt, nie odkrywający ramion): 

a) codzienny: 

- nieprzezroczysta bluzka, (koszula, sweter), 
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- spódnica, spodenki (odpowiedniej długości maksymalnie 20 cm przed kolano), 

spodnie’ 

b) odświętny: 

- dziewczyna - biała bluzka, czarna lub granatowa: spódnica, spodnie, sweter lub 

żakiet, 

 - chłopak – biała koszula, czarne lub granatowe: spodnie, sweter lub marynarka. 

3. Uczeń nie może: 

1) używać na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń 

telekomunikacyjnych w tym umożliwiających korzystanie z Internetu, rejestrujących i 

odtwarzających dźwięk i obraz; 

2) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (w tym laptopów, tabletów); 

3) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 

4. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły z jednoczesnym przeniesieniem do 

innej szkoły: 

1) w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar w przypadku: 

c) posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub 

psychotropowych, 

d) naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli), 

e) spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, 

alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji; 

2) bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w statucie w przypadku 

orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie kradzieży i rozboju. 

§ 42 

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku 

łamania praw ucznia  

1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic,  wychowawca, ustawowy 

przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 

7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane. 

2. Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko i 

adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

3. Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby w 

sekretariacie szkoły . 

4. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane. 

5. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych 

przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu 

osób zainteresowanych. 

6. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, 

wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły. 

7. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego 

skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, 

z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez 

rozpatrzenia. 

8. Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały. 



Strona 41 z 80 

 

9. Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej 

sprawie. 

10. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w 

terminie do 14 dni. 

11. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji za 

pośrednictwem dyrektora szkoły. 

§ 43 

Nagrody 

1. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu,  wyróżnienia na stronie internetowej 

szkoły i w Złotej Księdze, nagrody rzeczowej lub pieniężnej, Medalu Absolwenta 

świadectwa z wyróżnieniem, adnotacji w dokumentacji szkolnej,  

2. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia co 

najmniej 4,75), wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, 

100 procentową frekwencję, zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska 

lokalnego. 

3. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i innych oraz zawodach sportowych 

odnotowuje się na świadectwach szkolnych zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświaty. 

4. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, 

samorządu uczniowskiego. 

5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o 

przyznaniu nagrody w innej formie. 

6. Nagrody, o których mowa w ust.5, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji 

ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody. 

7. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia, w formie pisemnej, do przyznanej 

nagrody do dyrektora szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody. 

8. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5, w terminie pięciu dni od ich 

otrzymania oraz informuje ucznia lub jego rodziców o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń. 

9. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

§ 44 

Kary 

1. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

1) stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły; 

2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego; 

3) dokonanie kradzieży; 

4) palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych środków odurzających; 

5) wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły lub uczniów. 

2. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna. 

3. Kara może być udzielona w formie: 
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1) ustnego upomnienia ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę; 

2) upomnienia ucznia z adnotacją do dziennika lekcyjnego; 

3) powiadomienia rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

4) zawieszenia (na określony czas) prawa do zgłaszania „np” ze wszystkich przedmiotów 

i szczęśliwego numeru, wychowawca może skrócić czas trwania kary biorąc pod 

uwagę poprawę zachowania ucznia; 

5) odebrania prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub innej organizacji oraz 

reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) zawieszenie prawa do udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych na okres od 2 do 

5 miesięcy,  wychowawca może skrócić czas trwania kary biorąc pod uwagę poprawę 

zachowania ucznia; 

7) nagany dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie 

pisemnej lub ustnej; 

8) przeniesienie do klasy równoległej na wniosek wychowawcy lub dyrektora 

po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną; 

9) przeniesienie na wniosek dyrektora na podstawie uchwały rady pedagogicznej 

podjętej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego do innej szkoły w 

przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na 

postawę ucznia; 

10) skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły. 

4. W ust. 3 punkty od 3 do 6 wychowawca klasy stosuje po wcześniejszym poinformowaniu 

dyrektora szkoły. 

5. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje rodziców ucznia. 

6. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach, 

kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji. 

7. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły w przypadku: 

1) stosowania agresji w stosunku do innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

2) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów; 

3) naruszenia godności m.in. w Internecie lub innych środkach telekomunikacyjnych; 

4) nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły; 

5) nierealizowania obowiązku szkolnego; 

6) palenie papierosów, e- papierosów, spożywania na terenie szkoły środków 

odurzających lub psychotropowych, alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod 

wpływem tych substancji; 

7) posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych; 

8) niszczenie mienia szkolnego; 

9) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły; 

10) sfałszowanie dokumentów szkolnych; 

11) wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy. 

§ 45 

Tryb odwoławczy od kary 

1. Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane w szkole kary były jasno określone 

(stopniowane), współmiernie do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie. 
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2. W przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie szkoły, dyrektor szkoły uchyla 

nałożoną karę (z urzędu). 

3. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej. 

4. Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę, 

pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary. 

5. W celu rozpatrzenia odwołania, dyrektor powołuje komisję składającą się z wychowawcy 

oraz pedagoga szkolnego. 

6. Komisja rozpatruje odwołanie, w terminie siedmiu dni od powołania i wyraża opinię w 

sprawie. 

7. Na postawie opinii, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary lub jej zniesieniu. 

8. Dyrektor wydaje decyzje na piśmie w terminie do 14 dni. 

9. Od decyzji dyrektora uczeń, rodzice, mogą odwołać się do Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

§ 46 

Warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

1. Uczeń nie może na terenie szkoły używać telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, w tym umożliwiających korzystanie z Internetu, rejestrujących  

i odtwarzających dźwięk i obraz. Urządzenia mają być wyłączone. 

2. W przypadku używania przez ucznia urządzenia określonego w ust. 1 nauczyciel zabiera 

je uczniowi, które odbiera rodzic ucznia. Uczeń wyłącza urządzenie, nauczyciel 

przekazuje je do sekretariatu szkoły wraz z pisemną informacją o zdarzeniu. 

3. Nauczyciel o którym mowa w ust. 2 wpisuje notatkę do dziennika lekcyjnego ucznia. 

4. Sekretarz szkoły, a w razie nieobecności nauczyciel o którym mowa w ust. 2 informuje 

telefonicznie rodzica ucznia o odebraniu urządzenia. 

5. Sytuacje, w których uczeń może używać urządzenia opisane w ust. 1: 

1) dyskoteki, andrzejki, zabawa noworoczna, zabawa uczniów kończących szkołę; 

2) wyjazdy, wycieczki; 

3) sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. 

§ 47 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

1. W szkole mogą działać organizacje i stowarzyszenia na rzecz dzieci, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna, sportowa lub opiekuńcza oraz 

społeczna.  

2. Działalność organizacji i stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1  może się odbywać za 

zgodą dyrektora szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 
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3. W celu wzmocnienia potrzeby kształcenia u uczniów postaw prospołecznych i dla 

zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym powołuje się szkolny klub 

wolontariatu. 

4. Szkolny wolontariat jest szansą dla uczniów na zdobycie nowej wiedzy i nowych 

umiejętności z zakresu problemów świata, wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, 

bezdomności, uchodźctwa, uzależnień. 

5. Nad przebiegiem pracy wolontariatu czuwa nauczyciel -szkolny opiekun wolontariatu, 

który inicjuje powstanie grupy, zachęca do działania, współpracuje z placówkami, w 

których pracują wolontariusze, motywuje do działania. 

6. Do zadań szkolnego klubu wolontariatu należy: 

1) wspieranie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

2) pomoc rzeczowa dla potrzebujących uczniów szkoły; 

3) zbiórki książek; 

4) działania kulturalne, szkolne spotkania, gazetki; 

5) w partnerstwie z innymi instytucjami: 

a) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących, 

b) pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych, 

c) przygotowanie świątecznych paczek dla seniorów, dzieci, 

d) udział w projektach. 

7. Członkiem klubu może zostać każdy, kto pragnie służyć innym po uprzednim 

przedstawieniu opiekunom klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. 

8. Członkowie klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i 

pomocy w domu. 

9. Każdy członek klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie klubu. 

10. Każdy absolwent szkoły, który był członkiem klubu i nadal pragnie kontynuować 

działalność wolontariacką podejmując wszystkie obowiązki zostaje wolontariuszem 

seniorem. 
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ROZDZIAŁ VII 

§ 48 

Biblioteka szkolna  

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wśród rodziców wiedzy pedagogicznej oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie.  

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

rodzice na warunkach, które określa regulamin biblioteki. 

3. Biblioteka umożliwia uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom 

korzystanie z księgozbioru  w czytelni oraz korzystanie z księgozbioru podręcznego, 

multimedialnego oraz Internetu. 

4. Pierwszeństwo w korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych mają uczniowie i nauczyciele. 

5. Pozostałe osoby wymienione jako uprawnione do korzystania ze zbiorów, mogą z nich 

korzystać na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

6. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin biblioteki. 

7. W bibliotece szkolnej znajduje się Internetowe Centrum Multimedialne, którego 

funkcjonowanie określa regulamin biblioteki. 

8. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie zbiorów i ich opracowanie bibliograficzne; 

2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.  

9. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu.  

10. Organizacja pracy biblioteki szkolnej opiera się na: 

1) planowaniu i sprawozdawczości; 

2) gromadzeniu zbiorów; 

3) ewidencji zbiorów; 

4) prawidłowym przechowywaniu zbiorów, chronieniu ich przed uszkodzeniami i 

zniszczeniem; 

5) pełnieniu funkcji informacyjnej; 

6) udostępnianiu zbiorów czytelnikom; 

7) właściwym urządzeniu pomieszczeń biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem 

estetyki wnętrza. 

11. Współpraca biblioteki z uczniami  obejmuje: 

1) upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów,  

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych; 

3) pogłębianie i wyrabianie w uczniach nawyku czytania i samokształcenia; 

4) poradnictwo w wyborach czytelniczych;  

5) pomoc uczniom w doborze literatury, przygotowującym się do konkursów, olimpiad; 

6) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej. 

12. Współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje: 

1) realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym 

przedmiotem; 
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2) dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

3) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) uzgadnianie z nauczycielami zakupu literatury metodycznej i lektur; 

5) udzielanie bieżącej informacji nt. nowości wydawniczych; 

6) pomoc w organizowaniu zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, czy innych 

form pracy z książką; 

7) umożliwianie korzystania z zasobów bibliotecznych (czasopism, wideoteki, 

księgozbioru podręcznego); 

8) udostępnianie zasobów Internetu; 

9) udzielanie informacji radzie pedagogicznej o stanie czytelnictwa uczniów. 

13. Współpraca biblioteki z rodzicami: 

1) przygotowanie informacji o stanie czytelnictwa na zebrania z rodzicami; 

2) informacji o zbiorach biblioteki wspomagających wychowanie; 

3) pozyskiwanie funduszy na zakup materiałów i nagród przy organizowaniu konkursów 

i świąt bibliotecznych; 

4) udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły 

(statut, program wychowawczo – profilaktyczny, regulaminy); 

5) rozwijanie kultury czytelniczej. 

14. Współpraca biblioteki z innymi bibliotekami: 

1) wzajemne udostępnianie księgozbioru –wypożyczenia międzybiblioteczne; informacje 

nt. ewentualnego uzupełniania zbiorów zgodnie z potrzebami czytelników; 

2) spotkania konsultacyjne –wymiana doświadczeń; 

3) organizowanie wycieczek dydaktycznych do biblioteki publicznej; 

4) udział w imprezach czytelniczych, prelekcjach, wystawach, spotkaniach literackich, 

konkursach organizowanych przez inne biblioteki. 

§ 49  

Świetlica szkolna 

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

w szkole. 

2. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców 

deklaracji (oprócz uczniów dojeżdżających). 

3. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc 

w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki. 

4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci są ustalane z rodzicami dzieci na początku 

każdego roku szkolnego w formie pisemnej.  

5. Każda zmiana w ustaleniu sposobu odbierania dziecka musi być wyrażona pisemnie przez 

rodzica. 

6. W sytuacji, gdy rodzic lub inna wskazana w upoważnieniu osoba nie zgłosi się po 

dziecko, nauczyciel sprawujący opiekę porozumiewa się telefonicznie z wymienionymi 

osobami w oparciu o dane osobowe dziecka. 

7. W sytuacji, gdy nauczyciel sprawujący opiekę nie uzyska kontaktu z rodzicem  dziecka, 

zawiadamia policję. 
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8. Do czasu powierzenia dziecka rodzicom lub zapewnienia mu opieki w inny sposób, 

nauczyciel świetlicy sprawuje opiekę nad dzieckiem.  

9. Nauczyciele świetlicy zapewniają opiekę przebywającym w niej dzieciom oraz realizują 

zajęcia wychowawcze zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. 

10. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) opieka nad uczniami;  

2) rozwijanie ich uzdolnień i umiejętności. 

11. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z programem wychowawczo-

profilaktycznym szkoły. 

12. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. 

13. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy. 
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ROZDZIAŁ VIII 

§ 50  

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi  

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła poprzez 

wychowawców oraz pedagoga organizuje współpracę z poradnią psychologiczno- 

pedagogiczną i innymi ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla rodziców i 

dzieci. 

2. Współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną polega na:  

1) diagnozowaniu dzieci; 

2) udzielaniu dzieciom i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) realizowaniu zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych; 

4) organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkoły w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

3. Realizowanie przez poradnie działań polega w szczególności na:  

1) określeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśniania mechanizmów ich 

funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu 

rozwiązania tego problemu; 

2) prowadzeniu terapii dzieci oraz ich rodzin; 

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

dzieci a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych 

następujących formach:  

a) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych , 

b) terapii rodziny,  

c) grup wsparcia, 

d) prowadzenia mediacji interwencji kryzysowej, 

e) warsztatów, 

f) porad i konsultacji, 

g) wykładów i prelekcji  

h) działalności informacyjno-szkoleniowej  

i) udzielanie pomocy nauczycielom w: 

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci, w tym rozpoznawaniu ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej,  

- rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

- w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

- podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci, 
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- prowadzenia edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego wśród dzieci, 

rodziców i nauczycieli. 

4. Współpraca ze szkołą jest ściśle określona w odrębnych przepisach.  

5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

oraz inne publiczne poradnie specjalistyczne jest dobrowolne i nieodpłatne. 

6. Uczniowie i ich rodzice mogą korzystać  za pośrednictwem szkoły z pomocy udzielanej 

przez instytucje działające w środowisku:  

1) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym asystenci rodzinni); 

2) policję; 

3) sąd rodzinny; 

4) organizacje pozarządowe oraz inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży; 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

6) kuratorzy sądowi – zawodowi i społeczni; 

7) poradnie specjalistyczne.  

§ 51  

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami w zakresie 

nauczania, profilaktyki i wychowania 

1. Szkoła szanuje prawo rodziców do wychowywania dzieci, rzetelnej informacji o 

postępach, wynikach nauczania i zachowania. Kalendarz szkolny szczegółowo określa 

terminy zebrań klasowych. 

2. Szkoła współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami ucznia w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki, organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia. 

3. Rodzice mają prawo korzystać z pomocy pedagoga szkolnego w dniach i godzinach 

określonych przez pedagoga. 

4. Rodzice mają prawo zgłaszać swoje postulaty i uwagi dotyczące nauczania, wychowania i 

profilaktyki poprzez klasowe rady rodziców do dyrektora w formie pisemnej i ustnej. 

5. Nauczyciele wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki. 

6. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia 

racji obu stron. 

7. Współdziałanie zapewnia rodzicom: 

1) znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły; 

2) znajomość przepisów prawa szkolnego; 

3) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka; 

4) porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka. 

8. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są: 

1) spotkania klasowe rodziców; 

2) spotkania rady rodziców z dyrektorem szkoły; 

3) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami; 

4) konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym; 

5) konsultacje rodziców z nauczycielami; 

6) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły; 
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7) kontakty telefoniczne; 

8) wzywanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrektora 

w przypadkach drastycznych, przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci; 

9) zapraszanie rodziców przez wychowawców, dyrektora do udziału we wspólnym 

organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych. 

9. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego 

przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami. 

10. Rodzice, poprzez radę rodziców przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub 

poszczególnych jej organów i pracowników do: 

1) dyrektora szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia; 

2) organu prowadzącego lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji braku 

poprawy poprzez interwencje wewnątrz szkoły. 

11. Zaangażowanie rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły poprzez: 

1) udział w imprezach klasowych; 

2) współorganizowanie wycieczek; 

3) udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkoły itp.; 

4) osobiste wsparcie finansowe, a także pozyskiwania sponsorów. 

12. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskują wsparcie poprzez: 

1) udostępnianie przez wychowawcę informacji o instytucjach wspierających dziecko 

i rodzinę (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie itp.); 

2) pedagogizacje rodziców – prelekcje wychowawcy, pedagoga, psychologa lub innego 

zaproszonego przez wychowawcę lub dyrektora specjalistę; 

3) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów 

wychowawczych lub rodzinnych na życzenie rodziców przez wychowawcę lub 

pedagoga. 

13. Rodzice mają prawo w szczególności do: 

1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci; 

2) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka; 

3) wsparcia w razie problemów wychowawczych; 

4) wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) występowanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub  opinii o braku 

możliwości uczestniczenia w tych zajęciach; 

6) występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

7) uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ich dziecku. 

14. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka; 

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania; 

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informowania wychowawcy 

o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania w terminie 14 dni 

w formie pisemnej lub ustnej; 
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4) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie 

dziecka; 

5) uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych 

sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły; 

6) ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczone przez dziecko mienie szkoły. 

15. Sposoby dokumentowania współpracy rodziców ze szkołą: 

1) wszystkie działania dotyczące współpracy rodziców z wychowawcą są 

dokumentowane i gromadzone w teczce wychowawcy; 

2) kontakty rodziców z wychowawcą i nauczycielami zapisywane są w dzienniku 

lekcyjnym; 

3) kontakty rodziców z pedagogiem szkolnym zapisywane są w dzienniku pedagoga. 

§ 52  

Organizacja działalności innowacyjnej  

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Działalność innowacyjna jest integralnym elementem funkcjonowania szkoły i zapewnia 

kształtowanie u uczniów podstaw przedsiębiorczości i kreatywności. 

3. W przypadku, prowadzenia innowacji w szkole, działalność ta zostanie opisana i 

dołączona do dokumentacji szkoły. 
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ROZDZIAŁ IX 

Wewnątrzszkolne ocenianie  

§ 53  

Przepisy ogólne 

1. W szkole stosuje się zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

§ 54  

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) 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: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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. 

§ 55  

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

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-08-2015&qplikid=1#P1A329
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5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

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 uczyć. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali określonej w statucie; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej 

w statucie; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach ucznia w nauce. 

§ 56  

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu informują 

uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, które 

szczegółowo określa ust. 2; 

4) możliwości odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych wyższą 

od przewidywanej ocenę roczną, jeśli: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-08-2015&qplikid=1#P1A6
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a) zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia chęć poprawy tej oceny 

w okresie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o przewidywanej 

ocenie rocznej; 

b) spełni wymagania na ocenę programowo wyższą w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela; 

c) ocena śródroczna jest wyższa od oceny przewidywanej; 

d) zgodnie z terminem określonym w statucie poprawiał oceny ze sprawdzianów lub 

prac klasowych. 

2) procedura określona w punkcie 1) może być przeprowadzona: 

e) na piśmie w formie kontraktu między nauczycielem i uczniem lub jego rodzicami, 

f) ustnie w formie kontraktu między nauczycielem i uczniem lub jego rodzicami, 

3) niedotrzymanie przez ucznia warunków i trybu określonych w punkcie 1) i 2) 

powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana, 

4) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej lub ustnej, z materiału 

obowiązującego w danym roku szkolnym, dostosowując poziom wymagań 

edukacyjnych do oceny, o którą ubiega się uczeń.  

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu 

informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

3) możliwości odwołania od rocznej oceny zachowania;  

4) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje  uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania: 

1) uczeń może otrzymać z zachowania wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeśli: 

a) zgłosi wychowawcy klasy chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż trzy 

dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, 

b) spełni warunki poprawy oceny zachowania określone przez wychowawcę klasy ze 

szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania 

wyższej oceny z zastrzeżeniem punktu 4), 

c) ocena śródroczna jest wyższa od oceny przewidywanej; 

2) procedura określona w punkcie 1) może być zawarta: 

a) na piśmie w formie kontraktu między nauczycielem i uczniem oraz jego 

rodzicami, 

b) ustnie w formie kontraktu między nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami; 

3) niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w punkcie 1) i 2) powoduje 

ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana; 

4) w przypadkach czynów nagannych dużej wagi wychowawca klasy może podjąć 

decyzję, iż ze względu na zbyt krótki czas, jaki pozostałby na uzyskanie pewności co 

do trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia, nie ma możliwości uzyskania 

przez ucznia oceny zachowania wyższej niż przewidywana jeszcze w tym roku 

szkolnym. 

5. W przypadku drastycznego łamania zasad określonych w statucie przewidywana 

klasyfikacyjna roczna ocena zachowania może ulec obniżeniu. 
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§ 57  

Ocenianie uczniów z opinią lub orzeczeniem  

1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w §55 ust. 1 pkt 1, dostosowuje się do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia: 

1) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „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 Aspergera, z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 
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7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego; 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 58  

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

uczniów w klasach IV-VIII i oddziałach gimnazjalnych 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Nauczyciele informują uczniów o sprawdzianach i zadaniach klasowych tydzień przed 

planowanym terminem.  

4. W tygodniu uczeń może pisać najwyżej dwa sprawdziany lub zadania klasowe (nie więcej 

niż jeden w ciągu dnia).  

5. Poprawa i ocena sprawdzianów i zadań klasowych przez nauczyciela powinna nastąpić 

najpóźniej do dwóch tygodni od ich napisania. 

6. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

7. W przypadku kartkówki zapowiedzianej nie obowiązuje „np.” i „szczęśliwy numerek”. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki lub zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności 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. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne, prace kontrolne, 

dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom: 

1) prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji; 

2) rodzice mogą otrzymać prace pisemne do wglądu u nauczycieli uczących 

poszczególnych zajęć edukacyjnych: 

a) na ogólnych zebraniach z rodzicami, 

b) w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

10. Oceny niedostateczne, dopuszczające i dostateczne uzyskane z zadań klasowych lub 

sprawdzianów mogą być poprawione. Obie oceny są wpisywane do dziennika. Ocena 

z pracy poprawkowej nie podlega poprawie. 

11. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub zadaniu klasowym powinien go napisać w innym 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

12. W półroczu z danego przedmiotu uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 2*n+1 ocen, 

gdzie n oznacza liczbę godzin w tygodniu z przedmiotu. 

13. W pierwszy dzień nauki po następujących przerwach świątecznych (1 listopada, zimowa 

przerwa świąteczna, 6 stycznia, wiosenna przerwa świąteczna, 1-3 maja, Boże Ciało) i 

wycieczce pytani są tylko chętni do odpowiedzi. 

14. Na ferie i przerwy świąteczne nie zadaje się prac domowych.  

15. Po śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej oceny wpisywane są na 

drugie półrocze. 

16. Jeden raz w półroczu każdy uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji z danego 

przedmiotu (każda inna różna od jeden ilość zgłoszeń jest to wewnętrzna umowa między 

nauczycielem a uczniami).  
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17. Od momentu ustalenia przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych uczniowie nie 

mogą zgłosić nie przygotowania. 

18. Uczniowie nie mogą zgłaszać nie przygotowania na lekcjach powtórzeniowych. 

19. Wywiadówki będą organizowane: 1 spotkanie -  wrzesień, 2 spotkanie - listopad, 3 

spotkanie - po zakończeniu I półrocza, 4 spotkanie – miesiąc przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej i inne według potrzeb. 

20. Sposoby informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci: 

1) kontakty bezpośrednie nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami:  

a) zebrania ogólnoszkolne, 

b) zebrania klasowe, 

c) indywidualne rozmowy po telefonicznym, pisemnym lub przez ucznia wezwanie 

rodzica 

d) zapowiedziana wizyta w domu ucznia; 

2) kontakty pośrednie: 

a) rozmowa telefoniczna, 

b) korespondencja listowna, 

c) adnotacja w zeszycie przedmiotowym, 

d) adnotacja w dzienniku lekcyjnym (do wglądu podczas zebrań z rodzicami). 

§ 59  

Skala ocen  

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne; 

b) końcowe. 

2. Przy ocenianiu dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaku „+” lub „—”, 

z zastrzeżeniem stopnia celującego i niedostatecznego. 

3. Oceny z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący — 6; 

2) stopień bardzo dobry — 5; 

3) stopień dobry — 4; 

4) stopień dostateczny — 3; 

5) stopień dopuszczający — 2; 

6) stopień niedostateczny— 1. 

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust. 3 pkt 1–5. 

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 

pkt 6. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na 

oceny cyfrowe według kryteriów: 

1) ocena celująca – 100 % plus zadania dodatkowe, 

2) ocena bardzo dobra – 100% - 91%, 

3) ocena dobra – 90% - 75%, 

4) ocena dostateczna – 74% - 51%, 

5) ocena dopuszczająca – 50% - 31 %, 

6) ocena niedostateczna – 30% - 0%. 

11. Dopuszcza się stosowanie znaku „+” przy ocenie ze sprawdzianu jeżeli uczeń uzyskał 

wynik zbliżony do górnej granicy na stopień wyższy według kryteriów ustalonych w 

ocenianiu przedmiotowym. 

§ 60  

Wymagania na poszczególne oceny z zachowania  

1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 

1) osiąga maksymalne stopnie w nauce i w sporcie w stosunku do swoich możliwości; 

2) osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu,  województwa w olimpiadach 

i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp..; 

3) zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu 

oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań; 

4) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i inne zajęcia, nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; 

5) jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością do otoczenia; 

6) zawsze: 

a) dba o swój schludny wygląd i higienę osobistą, 

b) nosi odpowiedni codzienny strój szkolny,  

c) podczas uroczystości szkolnych ubrany jest w odświętny strój szkolny, 

d) przestrzega statutu szkoły, szkolnych przepisów i innych zarządzeń, 

7) dba o piękno i kulturę mowy ojczystej; 
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8) w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na 

dostrzeżone przejawy zła, chętnie pomaga innym, wykazuje dużą aktywność 

w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

9) zawsze dostosowuje się do zakazu używania na terenie szkoły telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania 

lub utrwalania obrazu i dźwięku; 

10) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się dużą samodzielnością i 

innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, 

wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, 

a także wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania 

wniosków (dotyczy uczniów klas gimnazjalnych); 

11) nie naraża siebie i kogoś innego na niebezpieczeństwo w sposób świadomy  lub przez 

swe zaniedbanie, stara się przewidywać zagrożenia; 

12) nie tylko sam nie używa tytoniu, alkoholu, substancji psychoaktywnych (narkotyki, 

dopalacze i in.) ale też próbuje przeciwdziałać wpadaniu innych w uzależnienia, 

odwodzi ich od tego i wspomaga w unikaniu uzależnień włączając się w działalność 

profilaktyczną. 

2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 

1) osiąga bardzo dobre stopnie w nauce i w sporcie w stosunku do swoich możliwości; 

2) bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych 

itp..; 

3) dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz 

podejmowanych dobrowolnie prac i zadań; 

4) regularnie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i inne zajęcia, nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; 

5) jest zawsze taktowny,  prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością do otoczenia; 

6) dba o swój schludny wygląd i higienę osobistą, nosi odpowiedni codzienny strój 

szkolny, podczas uroczystości szkolnych ubrany jest w odświętny strój szkolny 

(zdarzyło się mu raz zapomnieć); 

7) dba o piękno i kulturę mowy ojczystej; 

8) w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na 

dostrzeżone przejawy zła, chętnie pomaga innym, wykazuje dużą aktywność 

w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

9) dostosowuje się do zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania 

obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę (zdarzyło się mu raz 

złamać zakaz); 

10) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego 

współpraca z pozostałymi członkami zespołu  była rzeczowa i nacechowana 

życzliwością (dotyczy uczniów gimnazjum); 

11) przestrzega statutu szkoły, szkolnych przepisów i innych zarządzeń; 

12) uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych, potrafi zapobiegać sytuacjom 

ryzykownym,  a gdy taka nastąpi w znacznym stopniu minimalizować jej skutki; 

13) uczeń nie używa tytoniu, alkoholu, substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacz  

i in.), włącza się w akcje i działalność na rzecz przeciwdziałania tym zjawisko. 

3. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

1) osiąga dobre wyniki w nauce i w sporcie w stosunku do swoich możliwości; 

2) zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania 

czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania; 
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3) dba o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań; 

4) ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień (łącznie do 10); 

5) jest zwykle taktowny, grzeczny, życzliwie usposobiony, a w rozmowie stara się 

o zachowanie kultury słowa; 

6) przeważnie dba o swój schludny wygląd i higienę osobistą, nosi odpowiedni 

codzienny strój szkolny, podczas uroczystości szkolnych ubrany jest w odświętny 

strój szkolny (zdarzyło się mu dwa razy zapomnieć); 

7) stara się dbać o piękno i kulturę mowy ojczystej; 

8) postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać 

godności własnej i innych, szanuje własną i cudzą pracę pomaga innym, angażuje się 

w pracy na rzecz zespołu; 

9) dostosowuje się do zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania 

obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę (zdarzyło się mu dwa 

razy złamać zakaz); 

10) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym 

projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania (dotyczy 

uczniów gimnazjum); 

11) uczeń nie naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo w sposób świadomy, jednak 

nie zwraca uwagi na możliwe zagrożenia, ani nie stara się ich przewidywać; 

12) )uczeń nie używa tytoniu, alkoholu ani substancji psychoaktywnych (narkotyki, 

dopalacze i in.), ale nie przeciwdziała uzależnieniu innych. 

4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 

1) osiąga przeciętne wyniki w stosunku do swoich możliwości; 

2) czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie do 15); 

3) nie zawsze jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskanie 

przeciętnych wyników w nauce i sporcie; 

4) bywa nietaktowny, zdarzyło mu się (2, 3 razy) nie zapanować nad emocjami i używać 

niezbyt kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji; 

5) stara się dbać o swój schludny wygląd i higienę osobistą, nosi odpowiedni codzienny 

strój szkolny, podczas uroczystości szkolnych stara się być ubranym w odświętny 

strój szkolny; 

6) nie zawsze dba o piękno i kulturę mowy ojczystej (zdarza mu się używać 

wulgaryzmów); 

7) nie zawsze przestrzega zasady uczciwości i reaguje na ewidentne przejawy zła, nie 

wykazuje dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, uchyla się od prac na 

rzecz zespołu; 

8) zwykle dostosowuje się do zakazu używania na terenie szkoły telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania 

lub utrwalania obrazu i dźwięku (zdarzyło się mu trzy razy złamać zakaz); 

9) wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole realizującym projekt 

gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego 

działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna 

projektu (dotyczy uczniów gimnazjum); 

10) uczeń przeważnie przestrzega statutu szkoły, szkolnych przepisów i innych zarządzeń; 

11) uczniowi zdarza się zachowywać w sposób narażający siebie lub inną osobę na 

niewielkie zagrożenie, ale reaguje na zwracanie mu uwagi; 

12) uczniowi zdarzyło się palenie tytoniu, próbowanie alkoholu lub kontakt z 

substancjami psychoaktywnymi (narkotykami, dopalaczami lub innymi), ale dostrzegł 

związane z tym zagrożenia i gotów jest zerwać z taką sytuacją. 
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5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: 

1) osiąga za niskie wyniki w stosunku do swoich możliwości; 

2) często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie powyżej 20); 

3) nie jest zainteresowany samorozwojem, ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych 

wyników w nauce i sporcie; 

4) jest nietaktowny, jest agresywny (wszczyna bójki i awantury); 

5) zdarza mu się nie nosić odpowiedniego codziennego stroju szkolnego (nie miał cztery 

razy), nie dba o higienę osobistą, nie przywiązuje wagi do odświętnego stroju 

szkolnego; 

6) nie dba o piękno i kulturę mowy ojczystej, używa wulgaryzmów, nie reaguje na 

wielokrotne uwagi pracowników szkoły i rodziców o jego złym zachowaniu; 

7) nie przestrzega zasad uczciwości, jest obojętny wobec zła, często sam jest jego 

źródłem, nie szanuje godności własnej i innych (zdarza mu się palić papierosy, 

używać napojów alkoholowych); 

8) nie dostosowuje się do zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania 

obrazu i dźwięku (zdarzyło się mu cztery razy złamać zakaz); 

9) często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub  

odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół 

harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków 

zespołu projektowego (dotyczy uczniów gimnazjum); 

10) uczeń nie przestrzega statutu szkoły, szkolnych przepisów i innych zarządzeń; 

11) uczniowi zdarza się prowokowanie sytuacji niebezpiecznych, nie słucha ostrzeżeń i 

zakazów; 

12) uczeń poddaje się nałogowi (palenie papierosów, picie alkoholu, kontakt z 

substancjami psychoaktywnymi np. narkotyki, dopalacze lub inne) i nie znajduje w 

sobie woli zerwania z nim. 

6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: 

1) osiąga zdecydowanie za niskie wyniki w stosunku do swoich możliwości; 

2) nie uczęszcza na lekcje (wagaruje); 

3) nie jest zainteresowany samorozwojem; 

4) jest nietaktowny,  jest agresywny (wszczyna bójki i awantury); 

5) zdarza mu się nie nosić odpowiedniego codziennego stroju szkolnego, nie dba 

o higienę osobistą, nie przywiązuje wagi do odświętnego stroju szkolnego; 

6) nie dba o piękno i kulturę mowy ojczystej, używa wulgaryzmów, nie reaguje na 

wielokrotne uwagi pracowników szkoły i rodziców o jego złym zachowaniu; 

7) nie przestrzega zasad uczciwości, jest obojętny wobec zła, często sam jest jego 

źródłem, nie szanuje godności własnej i innych (pali papierosy, używa napojów 

alkoholowych, kradnie – co stwierdzono ponad wszelką wątpliwość); 

8) unika lub odmawia jakichkolwiek działań na rzecz innych lub zespołu; 

9) nie dostosowuje się do zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania 

obrazu i dźwięku (zdarzyło się mu pięć i więcej razy złamać zakaz); 

10) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków 

mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była 

lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna (dotyczy 

uczniów gimnazjum); 

11) uczeń w sposób nagminny łamie zasady zawarte w Statucie szkoły, szkolnych 

przepisach i innych zarządzeniach; 
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12) uczeń wszczyna bójki, siłą rozstrzyga wszelkie konflikty i w sile widzi sposób na 

załatwianie sporów, stanowi zagrożenie dla innych uczniów; 

13) uczeń korzysta z używek (tytoń, alkohol, substancje psychoaktywne) i wcale tego nie 

ukrywa, wręcz przeciwnie, manifestuje swoją „niezależność” i zachowuje się 

prowokacyjnie. 

7. Uczeń otrzymuje daną ocenę z zachowania jeżeli spełni co najmniej dziewięć punktów.  

8. 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. 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

§ 61  

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń który: 

1) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego 

przedmiotu w danej klasie; 

2) biegle stosuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów teoretycznych 

i praktycznych także wykraczających poza program nauczania; 

3) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub posiada inne znaczące osiągnięcia. 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania; 

2) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą  i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych (także w nowych sytuacjach). 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania; 

2) poprawnie, samodzielnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności 

do rozwiązywania typowych problemów. 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej; 

2) stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania problemów i zadań 

o średnim stopniu trudności. 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową, 

ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

2) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, a braki 

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z 

danego przedmiotu; 
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2) nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności dla danego poziomu 

kształcenia. 

7. Na ocenę mają wpływ następujące rodzaje aktywności ucznia:  

1) odpowiedzi ustne; 

2) odpowiedzi pisemne:  

a) kartkówka dotycząca nie więcej niż ostatnich trzech tematów lekcji, 

b) sprawdzian pisemny (zakończenie działu), 

c) praca domowa, 

d) sprawdzian elektroniczny; 

3) umiejętności praktyczne: 

a) doświadczenia, obserwacje, rysunki, projekty, 

b) praktyczne wykorzystanie wiedzy, 

c) wykonywanie pomocy, 

d) prezentacje, scenki, symulacje. 

4) zaangażowanie i aktywność ucznia na lekcjach; 

5) umiejętności komunikacyjne (praca w grupie); 

6) referaty; 

7) systematyczność i przygotowanie do lekcji; 

8) przyrost wiedzy; 

9) udział w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych. 

8. Dopuszcza się wpisanie do dziennika lekcyjnego oceny z diagnozy wstępnej, która nie ma 

wpływu na ocenę klasyfikacyjną. 

9. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w zasadach oceniania przedmiotowego, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
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§ 62  

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna (roczna) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i 

zachowania ucznia oraz ustaleniu — według skali określonej w statucie szkoły — 

śródrocznych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

(rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja śródroczna (roczna) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 

uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych 

(rocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej (rocznej) oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na koniec półrocza. 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej  

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

6. O zagrażających ocenach niedostatecznych śródrocznych z poszczególnych przedmiotów 

uczniowie i rodzice informowani są pisemnie, na cztery tygodnie przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

7. Dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych (bądź nieklasyfikowaniu) oraz wpisują oceny śródroczne najpóźniej 

jeden dzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej do dziennika lekcyjnego. 

8. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz uwzględniając samoocenę ucznia. 

9. Zasięgnięcie przez wychowawcę opinii innych nauczycieli w sprawie zachowania 

uczniów polega na wyłożeniu w pokoju nauczycielskim kartki z propozycjami ocen z 

zachowania z możliwością naniesienia propozycji innego zachowania. 

10. W przypadku półrocza kartki są wykładane na cztery tygodnie przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej a na koniec roku szkolnego - dwa tygodnie przed 

spotkaniem informującym o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

11. O przewidywanej śródrocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania wychowawca informuje 

ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem rady 

pedagogicznej.  

12. Przewidywane oceny klasyfikacyjne poszczególni nauczyciele wpisują długopisem do 

dziennika lekcyjnego i informują o nich ucznia. 

13. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej na spotkaniu 

z rodzicami wychowawca klasy informuje rodziców o: 

1) przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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2)  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) możliwości odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i zachowania która została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczna i roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania są ostateczne z zastrzeżeniem §61. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana. 

17. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

18. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

§ 63  

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Procedurę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy. 

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 64. 

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 65 i § 63 ust. 1. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
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§ 64  

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 

jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Procedurę przeprowadzania egzaminu poprawkowego określają odrębne przepisy. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 65  

Zastrzeżenia do oceny 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych — przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych; 

3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania — ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
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4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 63 ust. 1. 

9. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

11. Protokoły, o których mowa w ust. 9 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego. 
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13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

14. Przepisy ust. 1—12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 66  

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

uczniów w klasach I-III 

1. W klasach I–III stosuje się ocenianie opisowe. Ocenianie na tym etapie edukacji polega na 

gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jak również 

na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka. 

§ 67 

Cele i zasady oceniania 

1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym  

i harmonijnym rozwoju. Przedmiotem oceniania szkolnego są postępy w rozwoju ucznia.  

2. Celem oceniania jest:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

2) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

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

4) dostarczenie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu 

oraz dostarczenie informacji o specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -

wychowawczej.  

3. Zasady oceniania : 

1) informowanie uczniów i rodziców: 

a) w  klasach I – III nauczyciele zapoznają rodziców z WO na pierwszym spotkaniu 

z rodzicami (w każdym roku szkolnym), 

b) o zasadach oceniania zachowania wychowawca informuje uczniów na początku 

roku szkolnego, a rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku 

szkolnym; 

2) jawność oceniania: 

a) oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla rodziców, 

b) sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w trakcie 

zajęć, rodzice podczas spotkań z wychowawcą, 
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c) ocenione kartkówki i inne prace klasowe nie są oddawane uczniom do domu. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia,  

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania. 

§ 68 

Funkcje oceny opisowej 

1. Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji 

powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym 

rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy: 

1) diagnostyczną - wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada 

osiągnięcia uczniów; 

2)  informacyjną -  dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co 

zdołał opanować; 

3)  korekcyjną -  uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń; wskazuje niedociągnięcia  

i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować; 

4)  motywacyjną - uwzględniającą możliwości ucznia– mobilizuje ucznia do podjęcia 

starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności  

i wprowadzenia zmian w metodach nauczania. 

§ 69 

Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia 

1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia. 

2. Ocena opisowa obejmuje: 

1)  osiągnięte efekty pracy w zakresie: 

a) edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie 

się /ustne i pisemne/, gramatykę i ortografię, 

b) edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, 

opanowanie podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, 

mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, 

wiadomości z geometrii i umiejętności praktycznych z tego zakresu, 

c) edukacji  społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku 

przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji, 

d) edukacji plastyczno – technicznej: kultura  pracy, poznawanie architektury, 

malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno -techniczna, 

e) edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki, 

f) wychowanie fizyczne: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny 

osobistej, gry i zabawy ruchowe, 

g) edukacji językowej /j. angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co 

dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie 

wyrazów i zdań, wypowiadanie się, 



Strona 71 z 80 

 

h) zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, 

posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie  

z informacji; 

2) trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne; 

3) potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna; 

4) sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela. 
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§ 70 

Kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych 

1. Wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości: 

1) dokonywana jest we wrześniu;  

2) dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju 

fizycznego, społeczno- emocjonalnego ucznia oraz o poziomie rozwoju funkcji 

poznawczo- motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej;  

3) stanowi podstawę do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego 

każdemu uczniowi maksymalny rozwój.  

2. Ocena bieżąca:  

1) odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;  

2) polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach; 

3) to słowna lub pisemna (w zeszycie lub na karcie pracy) ocena motywująca do 

aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia; nauczyciel zawsze podaje 

jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców; 

4) jest rejestrowana ( dokumentowana) w: 

a) w dzienniku lekcyjnym, 

b) na wytworach pracy ucznia, 

c) w zeszycie ucznia i ćwiczeniach. 

3. Postępy i osiągnięcia uczniów nauczyciel zapisuje systematycznie w dzienniku szkolnym 

w postaci ocen w skali 1 – 6. Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych: 

1) ocena celująca (cel) –6; 

2) ocena bardzo dobra (bdb) –5; 

3) ocena dobra (db) –4; 

4) ocena dostateczna (dst) –3; 

5) ocena dopuszczająca (dop)–2; 

6) ocena niedostateczna (ndst) – 1; 

7) w ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie „+” i „–”. 

4. W klasach I–III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się 

następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

1) symbol cyfrowy 6 - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie 

rozwija własne uzdolnienia; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy; osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych; 

2) symbol cyfrowy 5 - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy  

i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie; sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) symbol cyfrowy 4 - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości 

określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.  
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4) symbol cyfrowy 3 - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w minimum programowym; rozwiązuje (wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;  

5) symbol cyfrowy 2 - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu minimum 

programowego, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia minimalnej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje zadania teoretyczne  

i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, najczęściej z pomocą nauczyciela;  

6) symbol cyfrowy 1  - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie;  nie jest 

w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą 

nauczyciela.  

5. Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: 

1) ocena celująca - Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz 

uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje; 

2) ocena bardzo dobra - Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże 

postępy. Tak trzymaj; 

3) ocena dobra - Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku  

w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki; 

4) ocena dostateczna - Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Postaraj się,   pracuj więcej,  

popracuj jeszcze; 

5) ocena dopuszczająca - Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo 

wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców; 

6) ocena niedostateczna; Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię 

niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy 

wspólnie z nauczycielem i rodzicami. 

6.  Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: 

1) ocena celująca – 100 % plus zadania dodatkowe; 

2) ocena bardzo dobra – 100% - 91%; 

3) ocena dobra – 90% - 75%; 

4) ocena dostateczna – 74% - 51%; 

5) ocena dopuszczająca – 50% - 31 %; 

6) ocena niedostateczna – 30% - 0%. 

7. Dopuszcza się stosowanie znaku „+” przy ocenie ze sprawdzianu jeżeli uczeń uzyskał 

wynik zbliżony do górnej granicy na stopień wyższy według kryteriów ustalonych  

w ocenianiu przedmiotowym. 

8. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno-technicznej 

bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia i oraz wysiłek wkładany 

w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji 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 

9. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne z religii, języka obcego i zajęć komputerowych 

wyrażone są za pomocą stopni w skali 1–6, zgodnie z obowiązującymi kryteriami. 

10. Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane 

do aktualnych możliwości ucznia. 

§ 71 
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Kryteria oceny zachowania 

1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. 

2. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 

podczas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań 

pozaszkolnych. 

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej. 

4. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Śródroczna ocena zachowania jest redagowana w formie przyporządkowania symbolu  

literowego poszczególnym wymaganiom. 

6. W wyniku prowadzonej przez nauczyciela obserwacji zachowania ucznia odnotowuje 

przejawy zachowania na poziomach:  

1) wysokim – W; 

2) bardzo dobrym – B; 

3) zadowalającym – Z; 

4) niskim – N. 

7. Kryteria oceny bieżącej zachowania: 

1) poziom wymagań– wysoki (W) – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często 

podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne 

nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z 

nieobecności. Jest punktualny. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Sumiennie 

i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze 

zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 

'brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. 

Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. 

Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy 

w życiu klasy i szkoły. Bierze udział w konkursach klasowych, szkolnych  

i pozaszkolnych w których odnosi sukcesy; 

2) poziom wymagań– bardzo dobry (B) Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma 

usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. 

Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Bez 

zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. 

Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nie 

używa „brzydkich słów”. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest 

koleżeński. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości  

i zajęć szkolnych. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy 

w życiu klasy i szkoły. Bierze udział w konkursach klasowych, szkolnych  

i pozaszkolnych; 

3) poziom wymagań– zadowalający (Z) Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do 

zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione. Spóźnia się na zajęcia. 

Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni 
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powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Na ogół zwraca się 

kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, zdarza mu się używać  

„brzydkich słów”. Niekiedy nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje 

zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela. Zwykle jest koleżeński. Zdarza 

mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Nie sprawia większych trudności 

podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle dba i szanuje mienie własne, 

cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

4) poziom wymagań– niski (N) Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego 

nieobecności są często nieusprawiedliwione. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Nie 

utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy. Nie wywiązuje się z powierzonych mu 

funkcji, np. dyżurnego. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych 

osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest 

niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. 

Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Niszczy 

i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu 

klasy i szkoły.  

8. W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi 

odnotowuje w dzienniczku ucznia. Pod koniec każdego miesiąca nauczyciel ocenia 

zachowanie ucznia stosując w/w symbole, co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 
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§ 72 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I -III 

1. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Nauczyciele zbierają dane  

o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu poprzez bieżące obserwacje i sprawdziany 

odnotowywane w dziennikach za pomocą ustalonych przez nauczycieli znaków.  

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej. Rodzice otrzymują informację  

o postępach ucznia w formie karty osiągnięć ucznia lub oceny opisowej 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć 

edukacyjnych i zachowania (opisowej). 

4. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

5. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym  lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić  

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I –III szkoły podstawowej, na wniosek 

wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. 

6. W terminie na jeden miesiąc przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wychowawcy w formie ustnej na podstawie zapisów w dzienniku, informują rodziców o 

przewidywanej ocenie rocznej podczas zebrania z  rodzicami. 

7. W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być 

nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się 

z nieobecnościami przekraczającymi połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne 

w szkolnym planie nauczania. Na prośbę rodziców uczeń nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z rodzicami. Na prośbę rodziców rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności 

nieusprawiedliwionej. 

8. Uczeń lub  jego rodzice mają prawo zgłosić swoje uwagi na temat uzyskanej oceny 

opisowej: bieżącej, półrocznej i rocznej: 

1) nauczyciel ma obowiązek uwzględnić wniesione uwagi przez rodziców  

i w uzasadnionych przypadkach uwzględnić w ocenie opisowej uzyskanie wyższej 

oceny niż przewidywana; 

2) uczeń lub  jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

3) dyrektor szkoły przeprowadza  rozmowę z nauczycielem i ustala czy zastrzeżenia 

odnośnie przepisów dotyczących trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych mają podstawę; 

4) w przypadku stwierdzenia prawidłowości zachowania trybu ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dyrektor ma prawo do stwierdzenia nie 
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zasadności zastrzeżeń i informuje o tym pisemnie zainteresowane strony w ciągu 5 

dni; 

5) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena kwalifikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  

i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

6) termin sprawdzianu, o którym mowa wyżej uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami; 

7) sprawdzian wiadomości i umiejętności przygotowuje nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne; 

8) w skład komisji wchodzą dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne; dwóch nauczycieli z danej lub  innej szkoły 

tego  samego typu,  prowadzących  takie  same  zajęcia  edukacyjne; 

9) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w szczególności uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w  porozumieniu  z  dyrektorem  szkoły; 

10) ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

11) z prac komisji sporządza się protokół; 

12) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych 

odpowiedziach; 

13) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

ocenie ze sprawowania. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia 

do następnej klasy.  

10. W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym umieszcza się roczną opisową ocenę osiągnięć 

ucznia. 

§ 73 

Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia 

1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi 

oceniania. 

2. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących 

metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak: 

1) sprawdziany; 

2) karty badania wiadomości i umiejętności,  

3) podręczniki; 

4) zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń; 

5) bieżącą obserwację ucznia. 

3. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę: 

1) prace domowe; 

2) wytwory pracy ucznia; 

3) prace średnio i długoterminowe; 
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4) udział w konkursach. 

§ 74 

Promocja i ukończenie szkoły 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 

roczne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję, jeżeli jego osiągnięcia oceniono pozytywnie. 

3. Ucznia klas I-III można nie promować tylko w uzasadnionych wypadkach na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy klasy. 

5. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

śródroczne i 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 klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny niedostatecznej oraz jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu. 

8. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, uzyskał z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym z 

religii lub etyki, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

9. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promocję ucznia. 

10. Uczeń kończy gimnazjum według odrębnych przepisów. 

11. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
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§ 75 

Egzamin ósmoklasisty 

1. Od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej 

przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, 

fizyka, chemia, geografia lub historia. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany: 

1) w terminie głównym - w kwietniu; 

2) w terminie dodatkowym – w czerwcu. 

1. Uczeń, który przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał egzamin 

z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu  z tego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole. 

2. W okresie przejściowym , w latach 2018/2019 – 2020/2021 egzamin ósmoklasisty będzie 

obejmował: język polski, matematykę, język obcy nowożytny. 

3. Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin będzie obejmował jeden z wybranych 

przedmiotów: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia. 

4. Uczeń będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się jako przedmiotu obowiązkowego. 

5. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania 

ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem”. 

6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach : 

1) pierwszego dnia – z języka polskiego; 

2) drugiego dnia – z matematyki; 

3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru. 

7. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych: 

angielskiego, niemieckiego. 

8. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego,  którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemna deklarację: 

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu; 

2) wskazująca przedmiot do wyboru. 

9. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w 

deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru. 

10. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje informator, który określa procedury 

przeprowadzania egzaminu. 

11. Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja 

egzaminacyjna. 

12. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty. 
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13. Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

14. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

15. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 

§ 76 

Postanowienia końcowe 

1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany statutu szkoły jest rada pedagogiczna. 

2. Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzane do Statutu zmiany, 

każdorazowo zatwierdzane przez radę pedagogiczną i zaopiniowane przez Radę 

Rodziców. 

3. Po dokonaniu zmiany Statutu, dyrektor szkoły opracowuje ujednolicony tekst satutu 

szkoły. 

4. W przypadku licznych zmian lub gdy statut był już wielokrotnie nowelizowany 

opracowuje się tekst jednolity. 

5. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim 

członkom społeczności szkolnej. 

6.  Statut dostępny jest w czytelni szkoły, sekretariacie szkoły oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

9. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy w placówkach oświatowych. 

10. Statut obowiązuje od daty uchwalenia przez radę pedagogiczną. 


