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Rozdział 1 

 

Nazwa i typ szkoły 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Katowicach jest publiczna szkołą i wchodzi w skład 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Katowicach. 

2. Szkoła mieści się w Katowicach, al. Roździeńskiego 82. 

3. Szkoła nosi imię Jana III Sobieskiego. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Katowice z siedzibą w Urzędzie Miasta 

Katowice na ul. Młyńskiej 4. 

 

§ 2 

 

1. Ustalona nazwa jest używana przez Szkołę w pełnym brzmieniu.  

2. Szkoła używa pieczęci Zespołu o treści urzędowej podłużnej i okrągłych zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

Pieczątka podłużna o treści: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 

40 – 203 Katowice, al. Roździeńskiego 82 

tel. 32 258 65 02 

Regon 368036748   NIP 954 – 278 – 10 – 33 

3. Pieczęcie urzędowe okrągłe z godłem i napisem w otoku: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA III SOBIESKIEGO W KATOWICACH. 

4. Na świadectwach szkolnych wydawanych przez szkołę podaje się nazwę szkoły, która 

umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 

 

§ 3 

Ilekroć mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana III Sobie-

skiego w Katowicach; 

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach; 

3) radzie pedagogicznej, radzie rodziców, radzie szkoły, samorządzie uczniow-

skim – należy przez to rozumieć organy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III 

Sobieskiego w Katowicach; 

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

2016 roku; 
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5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Jana 

III Sobieskiego w Katowicach 

6) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powie-

rzono oddział w szkole; 

8) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szko-

ły Podstawowej  nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach. 

 

 

§ 4 

 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole trwa 8 lat. 

2. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia.  

3.  Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można 

odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W przypadku odroczenia 

dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne. 

4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) etap I – klasy I - III szkoły podstawowej; 

2) etap II – klasy IV - VIII szkoły podstawowej. 

 

§ 5 

 

1. Granice obwodu: 

1) 1 Maja - od 2 do 34 parzyste i od 1 do 29 nieparzyste; 

2) Akademicka; 

3) Aleja Walentego Roździeńskiego; 

4) Bronisława Czecha; 

5) Bankowa; 

6) Bogucicka; 

7) Długa; 

8) Drzewna; 

9) Franciszka Duckiego Lubeckiego; 

10) Górnicza; 

11) Graniczna od 2 do 6 parzyste; 

12) Jerzego Dudy Gracza; 

13) Miarki; 

14) ks. Stanisława Maślińskiego; 

15) Mikołaja Reja; 

16) Piastowska; 

17) Tadeusza Rejtana; 
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18) Teatralna 

19) Pawła; 

20) Stanisława Moniuszki; 

21) Szkolna; 

22) Uniwersytecka; 

23) Waleriana Pańki; 

24) Warszawska - z wyjątkiem od 19 do końca nieparzyste; 

25) Wodna. 

 

 

§ 6 

 

1. Do szkoły z urzędu są przyjmowani uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły. 

Rodzice dziecka składają zgłoszenie dostępne na stronie internetowej 

i w sekretariacie. 

2. Uczniowie spoza obwodu mogą zostać przyjęci do szkoły po zakończeniu rekrutacji 

uczniów zamieszkałych w obwodzie na podstawie Regulaminu rekrutacji, który 

stanowi odrębny dokument. 

3. Dyrektor Zespołu może przyjąć ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, 

którego przyjęcie wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły 

powodujących dodatkowe skutki finansowe, po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

 

§ 7 

 

1. Szkoła może prowadzić klasy sportowe, integracyjne, terapeutycznei dwujęzyczne 

zgodnie z odpowiednimi przepisami po zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 

2. W szkole funkcjonuje świetlica i stołówka. 

3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. 

4. Szkoła realizuje działalność innowacyjną poprzez wprowadzanie programów 

autorskich oraz zajęć dydaktycznych. 
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Rozdział 2 

 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 8 

 

Szkoła realizuje określone cele i zadania, a w szczególności: 

1) kształtuje u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny, 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu 

się na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju; 

3) przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 

 i wolności;  

4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;  

5) opiekuje się uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych;  

6) opiekuje się uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

każdego typu w skróconym czasie; 

7) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu; 

8) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne 

do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

9) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

10) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

11) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

realizacja zadań szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe. 

Szczegółowe sposoby realizacji zadań z tym zakresie zostaną określone 

w „Procedurze dotyczącej możliwości wykonywania pracy zdalnej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach” oraz „Procedurze zdalnego nauczania 

w Szkole podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach” 

opracowanej przez zespoły nauczycieli. 

2. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:  
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1) w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez 

nauczycieli do realizacji tych zajęć: 

a) dziennik elektroniczny Vucan, 

b) lekcje online przy zastosowaniu aplikacji G-Suite, 

c) sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe, 

d) zintegrowana platforma edukacyjna  http://epodreczniki.pl,  

e) e-podreczniki.pl, 

f) gov.pl/zdalnelekcje, 

g) Platforma Classroom, 

h) materiały i funkcjonalne, zintegrowane platformy edukacyjne udostępnione 

i rekomendowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

i) materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

j) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

k) platformy edukacyjne oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela, w tym: 

podręczniki, karty pracy, zeszyty oraz zeszyty ćwiczeń; 

2) sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć,  

a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan  

b) oraz strony internetowej szkoły, 

c) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 

d) drogą mailową (adres służbowy), 

e) platformy G-Suite lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji 

zdalnej, 

f) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji; 

3) warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do 

ustalonych w szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów 

ekranowych i bez ich użycia: 

a) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform, 

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

c) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska, 

d) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 

e) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł; 

4) zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do 

ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące: 

a) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform, 

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

c) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 

d) pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są 

w prawie wewnątrzszkolnym; 
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5) uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, 

e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych 

materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.  

6) Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny. Zajęcia online w czasie 

rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami 

z zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych wymienionych w ustępie  2. 

7) W celu zróżnicowania form pracy zajęcia z uczniami będą prowadzone również 

w sposób asynchroniczny. Nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują 

zadania w czasie odroczonym. 

8) Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, e-dziennika, a w sytuacji braku dostępu do Internetu 

z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców. 

9) Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając 

konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia  oraz warunki techniczne 

i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki: 

a) udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy. Potwierdzeniem obecności 

ucznia na zajęciach jest wpis w dzienniku elektronicznym NZ;  

b) uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach online, punktualnego 

logowania się na lekcję oraz, na prośbę nauczyciela, pracy z włączoną kamerą; 

c) brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć (brak odpowiedzi ustnych) 

jest równoznaczny z jego nieobecnością na zajęciach i zostaje odnotowany 

w dzienniku; 

d)  przypadku uporczywego zakłócania lekcji online przez ucznia nauczyciel ma 

prawo zakończyć jego udział w zajęciach przed czasem. Zaistniały fakt nauczyciel 

odnotowuje w uwagach w dzienniku elektronicznym. Uczeń ma za zadanie do 

następnej lekcji uzupełnić i samodzielnie opracować omawiany materiał; 

e) nieobecność ucznia na lekcji online odnotowywana jest przez nauczyciela 

i wymaga usprawiedliwienia przez rodzica/pełnoletniego ucznia wg zasad 

określonych w statucie szkoły; polecaną formą usprawiedliwiania nieobecności 

jest moduł e-usprawiedliwienia. - brak usprawiedliwienia lub dostarczenie go po 

wyznaczonym terminie powoduje nieusprawiedliwienie nieobecności. 

f) uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia materiału zgodnie 

z zapisami zawartymi w statucie szkoły;.  

g) uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu i sposobu wykonania zleconych przez 

nauczyciela zadań, także kartkówek, prac klasowych, sprawdzianów itd.. 

Niedostosowanie się do tego obowiązku powoduje konsekwencje określone 

w statucie; 

h) rodzice informują nauczyciela przedmiotu o ewentualnych problemach 

technicznych przed upływem terminu wskazanego przez nauczyciela; 
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i) w celu skutecznego przesyłania pisemnych prac nauczyciel ustala z uczniami 

sposób ich przesłania: rekomenduje się korzystanie z usługi GoogleDrive 

w dzienniku elektronicznym, aplikacji Classroom lub poczty elektronicznej; 

j) w przypadku trudności z przekazaniem pracy drogą elektroniczną uczeń/rodzic ma 

obowiązek dostarczyć ją do nauczyciela danego przedmiotu: 

- jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do 

Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny 

sposób, 

- jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, 

nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób; 

k) w przypadku, gdy nauczyciel zamiast lekcji online zadaje uczniom pracę do 

samodzielnego wykonania, frekwencję zaznacza się następująco: jeśli uczeń 

odeśle wykonaną pracę nauczycielowi, nauczyciel wstawia uczniowi obecność, 

w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo uznać, że uczeń był nieobecny na 

zajęciach; 

l) uczeń lub jego rodzic ma obowiązek kontrolowania swojego konta na 

 e–dzienniku (informacje, poczta, zakładka zadania domowe) co najmniej raz 

dziennie zwłaszcza na zakończenie dnia);  

m) uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu 

oraz stosowania się do zasad kulturalnego zachowania w sieci. 

Wprowadzony przepis brzmi: 

„Statut szkoły określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-

komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazy-

wania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego 

uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, 

danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyj-

no-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monito-

rów ekranowych i bez ich użycia.  

Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizo-

wanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając koniecz-

ność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie 

sprzętu służącego do nauki”. 
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§ 9 

 

1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny 

rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie 

do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

3. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, 

uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

 

§ 10 

 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywania wzorców 

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej; 

3) kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność 

i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywania wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowania takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat; 

9) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspakajanie 

i rozbudzanie jego  naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 
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§ 11 

 

Cele kształcenia wynikające z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1) wspieranie całościowe rozwoju dziecka w okresie edukacji wczesnoszkolnej; 

2) umożliwienie dziecku odkrywania własnych możliwości sensu działania oraz 

gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna; 

3) określenie wymagań ogólnych edukacji wczesnoszkolnej w odniesieniu do czterech 

obszarów rozwojowych dziecka: 

a) fizycznego, 

b) emocjonalnego,  

c) społecznego, 

d) poznawczego, 

4) zapewnienie rozwoju osobowego ucznia przez wprowadzenie w świat kultury 

polskiej, kultury europejskiej i światowej; 

5) zapewnienie każdemu uczniowi sukcesu szkolnego; 

6) nauka języka obcego nowożytnego i jego kontynuacja na kolejnym etapie 

edukacyjnym z zapewnieniem uczniowi możliwości kontynuacji nauki tego samego 

języka obcego; 

7) realizacja podstawy programowej języka obcego nowożytnego w nawiązaniu 

do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych 

określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, 

nauczanie, ocenianie (ESOKJ), opracowanym przez Radę Europy; 

8) stymulacja wielostronnego, harmonijnego i całościowego rozwoju ucznia otwartego 

na świat i wyzwania społeczności poprzez funkcję wychowawczą, poznawczą, 

kształcącą, kompensacyjno – terapeutyczną, estetyczną, integracyjną, ludyczną 

 i kreacyjną; 

9) rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i zdolności uczniów; 

10) rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie wyobraźni twórczej 

 i kreatywnego myślenia abstrakcyjnego oraz świadomego korzystania z dorobku 

kultury; 

11) kształtowanie postaw związanych z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej 

oraz szacunku dla narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego;  

12) kształtowanie takich wartości jak: ojczyzna, naród, państwo, symbole narodowe 

i państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna, prawda, sprawiedliwość, dobro, 

piękno, wolność, solidarność, odpowiedzialność, odwaga, krytycyzm, tolerancja, 

tożsamość, kultura; 

13) kształtowanie: 

a) więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku 

i odpowiedzialności  za własne państwo, utrwalanie godności i dumy narodowej, 

b) zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego 

poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, 

formułowania oraz wypowiadana własnych opinii, 
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c) postaw obywatelskich i prowspólnotowych uczniów; 

14) przybliżenie uczniowi najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania 

składników krajobrazu i zależności zachodzących w przyrodzie; 

15) rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, kształtowania właściwej postawy 

wobec przyrody i środowiska; 

16) integrowanie wiedzy ucznia o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno – 

ekonomiczną i humanistyczną; 

17) kształtowanie pozytywnego obrazu Polski i więzi zarówno z małą, jak i dużą 

ojczyzną; 

18) zdobywanie wiedzy o małej ojczyźnie i własnym regionie; 

19) zdobycie rzetelnej wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

Polski oraz jej miejsca w Europie i świecie; 

20) przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń, dokumentowanie ich, identyfikowanie 

i rozwiązywanie problemów; 

21) doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, rozumowania i poprawnego wnioskowania 

w sytuacjach nowych, złożonych i nietypowych; 

22) rozwijanie umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz zasobów 

i komunikacji w sieci oraz zrozumienie możliwości technologii komputerów i ich 

zastosowań we wszystkich dziedzinach życia; 

23) kształcenie umiejętności programowania jako procesu informatycznego podejścia 

do rozwiązania problemu; 

24) rozwijanie umiejętności: logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania 

pomysłów, dobrej organizacji pracy, pracy zespołowej i efektywnej realizacji 

projektów; 

25) opanowanie praktycznych metod działań technicznych przez realizację prostych 

projektów; 

26) kreowanie postawy świadomego użytkownika zdobyczy techniki; 

27) wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego 

uczniów; 

28) rozwijanie sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie;  

29) kształtowanie postaw prozdrowotnych z przygotowaniem do dokonywania w życiu 

wyborów korzystnych dla zdrowia; 

30) przygotowane uczniów do właściwego zachowania w sytuacjach stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia i życia; 

31) wspieranie obowiązków rodziców w zakresie doceniania wartości rodziny, 

uznawania godności człowieka, szacunku do dobra wspólnego, kształtowania 

postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 

współtworzenia więzi osobowych.  
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§ 12 

 

 

Ważnym zadaniem szkoły jest przede wszystkim: 

1) kształtowanie kompetencji językowych – komunikowanie się w języku polskim na 

każdym przedmiocie w sposób poprawny i zrozumiały; 

2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych:  

a) w klasach I - VI uczniowie uczą się jednego języka obcego nowożytnego, 

b) w klasach VII - VIII uczniowie uczą się dwóch języków obcych nowożytnych, 

3) wyposażenie ucznia w wysokie kompetencje czytelnicze, podejmowanie działań, 

które zwiększają aktywność czytelniczą uczniów; 

4) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych 

do rozwiązywania problemów w wykorzystaniem metod i technik wywodzących się 

z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, 

posługiwania się aplikacjami komputerowymi - stosowanie tych umiejętności na 

różnych przedmiotach; 

5) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie; 

6) podejmowanie działań, które mają na celu zindywidualizowanie wspomagania 

rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

7) kształtowanie postaw prozdrowotnych; 

8) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – szkoła 

prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

9) nabywanie kompetencji społecznych takich jak: 

a) komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, 

b) udział w projektach zespołowych i indywidualnych, 

c) organizacja  i zarządzanie projektami. 

 

§ 13 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo–profilaktyczny szkoły. 

1a. Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy pracownicy zatrudnieni  

w szkole. 

1b. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocz-

nej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnie-

niem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastęp-
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czych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Diagnozę przeprowadza Dyrektor lub 

upoważniony przez niego pracownik szkoły.  

1c.Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują projekt planu pracy wychowawcy 

z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawiają go do 

zaopiniowania na pierwszym zebraniu rodziców. 

2. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które: 

1) wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny; 

2) zakładają podmiotowe traktowania ucznia; 

3) skłaniają ucznia do podejmowania odpowiedzialnych wyborów lub decyzji. 

3. Szkoła podejmuje działania, które są związane z: 

1) miejscami ważnymi dla pamięci narodowej; 

2) formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości; 

3) najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi; 

4) rozwijaniem postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów; 

5) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych; 

6) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

7) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego 

człowieka; 

8) kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, działań na rzecz 

ochrony środowiska oraz zainteresowań ekologią. 

 

 § 14 

 

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego szczególnie 

przez: 

1) podmiotowe traktowanie każdego ucznia; 

2) poszanowanie godności osobistej każdego ucznia; 

3) realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych, które uwzględniają równomierne 

obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

4) zapewnienia uczniom możliwości pozostawiania w pomieszczeniach szkolnych 

części podręczników i przyborów szkolnych; 

5) zapewnienie w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych ciepłej i zimnej wody 

oraz środków higieny osobistej; 

6) spędzanie przerw pod nadzorem nauczycieli, jeżeli pozwalają na to warunki 

atmosferyczne, umożliwienie uczniom przebywania w czasie przerw w zajęciach na 

świeżym powietrzu; 

7) właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie w pomieszczeniach szkolnych; 

8) dostosowanie sprzętów szkolnych do wymagań ergonomii (do wzrostu uczniów 

i rodzaju pracy); 
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9) wyposażenie pomieszczeń szkolnych w sprzęty, które posiadają atesty i certyfikaty; 

10) zabezpieczenie śliskiej powierzchni schodów i zabezpieczenie schodów 

balustradami i poręczami przed zsuwaniem się po nich; 

11) właściwą opiekę przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły, 

zapewniając liczbę opiekunów z uwzględnieniem: 

a) wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego, 

b) stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności osób powierzonych opiece 

szkoły, 

c) specyfiki zajęć, imprez wycieczek oraz warunków, w jakich będą się one 

odbywać. 

12) przestrzeganie Regulaminu wyjść i wycieczek oraz procedur postępowania 

w sytuacjach kryzysowych, stanowiących odrębne dokumenty; 

13) zainstalowanie programów chroniących przed niewłaściwymi treściami w Internecie. 

 

  § 15 

 

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu 

 i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły, wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, 

z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  

z zaburzeń zachowania i emocji, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych 

trudności w uczeniu się, z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń 

edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych, z trudności adaptacyjnych związanych 

z różnicami kulturowymi. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

3. W ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w formie i na zasadach określonych w Procedurze udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz rozporządzeniu w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 
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  § 16 

 

1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, 

niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

3. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego 

programu edukacyjno – terapeutycznego, który uwzględnia zalecenia zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalistycznego. 

4. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do możliwości 

psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 

5. Szkoła prowadzi kształcenie uczniów niepełnosprawnych w oddziałach klas 

ogólnodostępnych na każdym etapie kształcenia. 

6. Opieka szkoły nad uczniami niepełnosprawnymi związana jest z rodzajem 

niepełnosprawności ucznia. 

7. Warunki opieki nad uczniami niepełnosprawnymi wyznaczają zalecenia zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określone dla danego ucznia i jego 

niepełnosprawności. 

8. Dyrektor szkoły przekazuje informację nauczycielom, do którego oddziału uczęszcza 

uczeń niepełnosprawny, natychmiast po złożeniu w szkole orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego dla tego ucznia. 

9. W szkole odbywa się analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zaleceń 

zawartych w tym orzeczeniu dla danego ucznia natychmiast po złożeniu w szkole 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

10. W trybie natychmiastowym odbywają się również wszystkie inne działania szkoły 

związane z następstwami analizy, o której mowa w ust. 9. 

11. Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się pod kątem 

zagrożeń związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole, ze względu na jego 

niepełnosprawność, celem zapewnienia optymalnej opieki uczniowi, która ma 

wykluczyć lub zminimalizować te zagrożenia. 

12. Analiza, o której mowa w ust. 9 odbywa się w zespole powołanym przez dyrektor 

szkoły, w skład którego wchodzi:  

1) dyrektor szkoły;  

2) pedagog, psycholog i inni specjaliści zatrudnieni w szkole;  

3) wychowawca oddziału i dwóch nauczycieli uczących ucznia. 

13. Zadaniem zespołu jest wypracowanie działań szkoły i określenie przydziału czynności 

dla nauczycieli związanych z optymalną opieką nad uczniem niepełnosprawnym, od 

momentu przybycia ucznia do szkoły, w czasie pobytu w szkole na zajęciach 

edukacyjnych, w czasie przerw, na korytarzach, podczas przemieszczania się między 
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salami lekcyjnymi, pracowniami, pawilonami sportowymi i pawilonami 

dydaktycznymi, do biblioteki, świetlicy, sklepiku, stołówki, gabinetu pielęgniarki, 

sekretariatu, w czasie imprez i wycieczek szkolnych. 

14. W zależności od potrzeb ucznia niepełnosprawnego wyznacza się dodatkowo opiekę 

nauczycieli tylko dla tego ucznia. 

15. Obowiązkiem szkoły jest zapoznanie: 

1) nauczycieli z działaniami, które zostały wypracowane przez zespół, o którym mowa 

w ust. 12 i przydział czynności wskazanym nauczycielom, które dotyczą 

szczególnej opieki nad uczniem niepełnosprawnym; 

2) samego ucznia z zagrożeniami, które wynikają z jego funkcjonowania w szkole, ze 

względu na niepełnosprawność, pouczenie ucznia o: 

a) zachowaniach, które mają minimalizować zagrożenia wynikające z jego 

funkcjonowania w szkole, ze względu na niepełnosprawność, 

b) częste przypominanie uczniowi o zachowaniach wynikających z jego 

funkcjonowania w szkole, ze względu na niepełnosprawność; 

3) uczniów oddziału klasy, do której uczęszcza niepełnosprawny uczeń o tym fakcie – 

zorganizowanie wsparcia koleżeńskiego dla ucznia w zakresie opieki;  

16. Poinformowanie pracowników niebędących nauczycielami o konieczności 

podejmowania działań opiekuńczych wspierających nauczycieli względem ucznia 

niepełnosprawnego, jeśli pojawią się takie okoliczności w szkole. 

17. Za wykonane działań wymienionych w ust. 15 pkt 1 i w ust. 16 odpowiedzialny jest 

dyrektor szkoły. 

18. Za wykonane działań wymienionych w ust. 15 pkt 2 i pkt 3 odpowiedzialny jest 

wychowawca oddziału danej klasy. 

19. Do czasu przekazania działań nauczycielom, wypracowanych przez zespół, o którym 

mowa w ust. 12, wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za sprawowanie opieki nad 

uczniem niepełnosprawnym. 

20. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod 

opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5. 

21. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu 

na autyzm, w tym zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone opiekę sprawują 

również dodatkowo zatrudnieni w szkole:  

1) nauczyciel, specjaliści, zgodne z odrębnymi przepisami. 

22. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu 

na inne niepełnosprawności niż wyżej określone, opiekę sprawują również dodatkowo 

zatrudnieni w szkole, za zgodą organu prowadzącego:  

1) nauczyciel, specjaliści, zgodne z odrębnymi przepisami. 

23. Przekazanie rodzicom ucznia niepełnosprawnego ustaleń zespołu, o którym mowa 

w ust. 12, w zakresie podjętych działań dotyczących opieki nad uczniem.  

24. Czynności związane z przekazaniem rodzicom ucznia niepełnosprawnego ustaleń 

zespołu, wykonuje wychowawca oddziału danej klasy w sposób przyjęty w szkole. 
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§ 17 

 

Sposoby wykonywania celów i zadań szkoły: 

1) w bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w ramach zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

3) w czasie zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) w czasie zajęć, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

5) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

6) zajęć z religii i etyki, 

7) zajęć z wychowania do życia w rodzinie; 

8) zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej; 

9) innych zajęć organizowanych przez szkołę. 

 

§ 18 

 

Metody wykorzystywane przy realizacji celów i zadań szkoły: to przede wszystkim metody 

aktywizujące np. dyskusja, debata, drama, burza mózgów, projekt edukacyjny, prezentacje 

komputerowe, zajęcia z tablicą interaktywną, tworzenie programów multimedialnych, gry 

dydaktyczne, wycieczki, wyjścia kulturalne do teatru, kina, filharmonii. 

 

§ 19 

 

Umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej odbywa się w szczególności przez: 

1) naukę religii i etyki na życzenie rodziców ucznia wyrażoną w formie pisemnego 

oświadczenia; 

2) nauka religii zgodnie ze wskazanym przez rodziców ucznia wyznaniem; 

3) organizowanie uroczystości szkolnych z okazji świąt narodowych i świąt 

kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych; 

4) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych, 

krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody; 

5) realizacja projektów i programów nauczania związanych z regionem, tradycja, 

kulturą; 

6) udział w imprezach regionalnych danego rejonu (festiwale, kiermasze artystyczne, 

warsztaty plenerowe); 

7) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami – autorytetami w zakresie nauki, 

kultury i sportu; 

8) prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o wystawy w muzeach, centrach kultury, 

domach kultury i ekspozycje plenerowe. 
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Rozdział 3 

 

Organy szkoły 

 

§ 20 

 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada szkoły; 

4) rada rodziców; 

5) samorząd uczniowski. 

 

§ 21 

 

 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono 

stanowisko dyrektora zespołu.  

2. Stanowisko dyrektora zespołu powierza organ prowadzący zespół. 

3. Dyrektor w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu zaopiniowanym 

przez radę zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

zespołu; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
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8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej zespołu; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki. 

12) dokonuje powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady 

pedagogicznej; 

13) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zespole; 

14) odracza rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego, na wniosek rodziców;  

15) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

 i obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

16) wydaje zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą na wniosek rodziców;  

17) może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;  

18) powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do publicznej szkoły 

podstawowej; 

19) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów 

bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami 

 i materiałami; 

20) określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia, co najmniej 

trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów; 

21) ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym 

– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

22) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania 

całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

23) dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawione przez nauczycieli programy 

nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

24) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym; 
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a) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez szkołę  z przepisami o ochronie danych 

osobowych; 

b) dba  o przestrzeganie praw i dobra uczniów i w razie ich naruszenia podejmuje działania 

zawarte w odrębnych przepisach; 

c) podejmuje  rozstrzygnięcia o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów w przypadku, 

gdy rada pedagogiczna takiej uchwały nie podejmie; 

25) w sytuacji zaistnienia konieczności zwolnienia nauczyciela spośród kilku innych 

 o tej samej specjalności z powodu zmniejszenia się ilości oddziałów w  szkole,  

dyrektor kieruje się następującymi kryteriami: 

a) nabycie uprawnień emerytalnych, 

b) kwalifikacje zawodowe, 

c) efektywność pracy: 

 osiągnięcia w dotychczasowej pracy pedagogicznej,  

 doskonalenie zawodowe, 

 rozwój zawodowy, 

 umiejętność współpracy i tworzenia atmosfery sprzyjającej nauce i rozwojowi 

ucznia, 

 systematyczna dbałość o warsztat pracy, 

 praca w organach kolegialnych szkoły, 

 aktywna i twórcza postawa w pracach rady pedagogicznej, 

d) dyscyplina pracy:  

 absencja w pracy, 

 solidne pełnienie dyżurów, 

 punktualność,  

 właściwe i systematyczne prowadzenie dokumentacji, 

 ilość lat przepracowanych w tutejszej placówce, 

 sytuacja rodzinna. 

26) w sytuacji zaistnienia konieczności zwolnienia pracownika administracji lub 

obsługi z powodu  zmniejszenia się ilości etatów w szkole, dyrektor kieruje się 

następującymi kryteriami: 

a) nabycie uprawnień emerytalnych, 

b) nienaganna praca (brak upomnień, nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, 

nagan), 

c) jakość pracy (rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków), 

d) odmowa wykonywania poleceń, 

e) mała dyspozycyjność, 

f) sytuacja rodzinna. 

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania 

tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
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lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów 

jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób 

czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji 

lub w inny sposób; 

5. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach będących w zakresie jego kompetencji 

i ogłasza w Księdze zarządzeń. 

 

 

§ 22 

 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy 

prowadzi; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

 i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania rady pedagogicznej 

są protokołowane. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia 

do uchwalenia radzie szkoły. 
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§ 23 

 

 

1. W skład rady szkoły wchodzi w równej liczbie po pięciu: nauczycieli i rodziców. 

2. Wyboru członków rady szkoły dokonuje się następująco: 

1) wśród rady pedagogicznej: w jawnych wyborach wyłania się pięciu przedstawicieli, 

którzy uzyskali największą ilość głosów; 

2) podczas zebrań z rodzicami w jawnych wyborach wybiera się po trzech 

przedstawicieli klasy, którzy w następnych wyborach większością głosów 

wybierają pięciu członków rady szkoły. 

3. Zebrania rady szkoły są protokołowane. 

4. Do kompetencji rady szkoły należy: 

1) uchwalenie statutu szkoły i zmian w statucie; 

2) przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego, środków 

specjalnych szkoły i opiniowanie planu finansowego szkoły; 

3) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą 

 z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub 

innego nauczyciela szkoły; 

4) opiniowanie planów pracy szkoły i eksperymentów pedagogicznych oraz innych 

spraw istotnych dla szkoły; 

5) ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora, 

rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub do Kuratorium Oświaty; 

6) typowanie przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły; 

7) typowanie przedstawiciela do komisji rozpatrującej odwołanie od oceny 

nauczyciela, organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających 

realizacje celów i zadań szkoły; 

8) inicjowanie wszelkich działań sprzyjających partnerskim kontaktom pomiędzy 

rodzicami i nauczycielami opartych na wzajemnym szacunku, otwartości, zaufaniu 

 i wspólnej trosce o dobro uczniów; 

9) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej 

w rodzinie, w szkole i w środowisku. 

5. Rada szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z dyrektorem szkoły, radą 

pedagogiczną, radą rodziców i samorządem szkolnym. 

6. Rada szkoły ustala regulamin swojej działalności. 
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§ 24 

 

 

1. Rada rodziców jest społeczną, samorządną i niezależną reprezentacją rodziców 

uczniów szkoły. 

2. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

2) w celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzenie funduszy 

z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł zgodnie z regulaminem rady 

rodziców; 

3) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu profilaktyczno - wychowawczy szkoły; 

b) opiniowanie: 

a. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, 

b. projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor 

szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

4. Rada rodziców w wykonywaniu swych zadań współpracuje z dyrektorem szkoły, radą 

pedagogiczną, radą szkoły i samorządem uczniowskim. 

5. W skład rady rodziców wchodzą, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

7. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym.  

8. Rada rodziców działa w oparciu o regulamin. 

 

§ 25 

 

Samorząd uczniowski 

 

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wybrani uczniowie klas IV – VIII. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 

samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  
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4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, 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 redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

 w porozumieniu z dyrektorem. 

6. Samorząd posiada opiekuna, wybieranego co roku spośród nauczycieli. 

7. Samorząd pod nadzorem opiekuna ma prawo do przeznaczania środków uzyskanych 

 z organizacji dyskotek na swoją działalność regulaminową. 

8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania 

z zakresu wolontariatu. 

9. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

 

 

 

§ 26 

 

1. Sposób rozwiązywania sporów miedzy organami szkoły: 

1) w przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, rolę mediatora przyjmuje 

dyrektor szkoły; 

2) jeżeli spór między organami nie zostanie rozstrzygnięty, dyrektor szkoły, w trybie 

pilnym, powołuje zespół ds. rozstrzygnięcia sporu, zwany dalej zespołem, który 

składa się z dwóch przedstawicieli, z każdego kolegialnego organu, dyrektor pełni 

rolę przewodniczącego zespołu; 

3) zadaniem zespołu jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu w czasie 14 dni od 

dnia powołania zespołu; 

4) zespół ustala własny tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporu; 

5) jeżeli spór dotyczy dyrektora szkoły, do prac zespołu można zaprosić 

przedstawiciela organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, 

w zależności od rodzaju rozstrzyganej, spornej sprawy, przedstawicieli tych 

organów zaprasza dyrektor szkoły; 

6) rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

2. Współpraca między organami, także w zakresie rozstrzygania sporów, może się 

odbywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w trybie obiegowym. 
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Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio: 

protokołu, notatki, adnotacji lub inny sposób. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 27 

 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok 

szkolny. 

2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

2a.  Dyrektor  w  terminie  do  15  września  publikuje  na  stronie  internetowej  szkoły 

kalendarz organizacji  roku  szkolnego,  w  tym  wykaz  dodatkowych  dni  wolnych  od  

zajęć dydaktycznych, podczas których szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze. 

2b.  Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwszy trwa od rozpoczęcia zajęć 

edukacyjnych do klasyfikacji śródrocznej, drugi dzień po klasyfikacji śródrocznej do 

dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. W kalendarzu o którym mowa w ust. 2a. 

wyznaczone są terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz harmonogram spotkań z 

rodzicami. 

2c. Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 6.30  – 16.30. 

2d. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 15 minut. 

3. Organizacja nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji pracy szkoły opracowany przez dyrektora. Terminy i procedury dotyczące 

arkusza organizacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji 

szkól i przedszkoli. 

3a. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę 

godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący szkoły.  

3b. Dyrektor szkoły przygotowuje niezbędne zmiany do arkusza organizacyjnego szkoły 

i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę. Zmiany wdrażane są przez dyrektora 

szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący 

4. Nauka w szkole podstawowej kończy się egzaminem ósmoklasisty. 

5. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wraz ze 

świadectwem ukończenia szkoły. Wyniki egzaminu nie wpływają na ukończenie szkoły. 

6. Szczegółową organizację egzaminu ósmoklasisty określają odrębne przepisy. 
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7. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I - VIII. 

8. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy 

edukacyjne: 

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

realizowana w formie kształcenia zintegrowanego; 

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

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

się wszystkich przedmiotów, określonych planem nauczania zgodnym 

 z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programu dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

9a. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 

w sprawie ramowych planów nauczania. 

9b. Zajęcia w szkole prowadzone są indywidualnie z uczniem w grupach, w oddziałach, 

w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

10. Oddziałem opiekuje się wychowawca. Dla każdego oddziału jest przypisany dodatkowy 

wychowawca, który wspiera wychowawcę „głównego” w działalności opiekuńczo – 

wychowawczej oraz zastępuje go w przypadku nieobecności. 

11. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

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

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

60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

12a. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 

12b. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 

12a, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć 

w okresie tygodniowym. 

13. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

14. Liczba dzieci w oddziale klas I - III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. 

15. Liczbę uczniów w oddziale i sposób jego podziału określa rozporządzenie w sprawie 

szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli.  

16. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość 

korzystania z:  

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;  

2) biblioteki;  

3) świetlicy;  

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej z dostępem do pielęgniarki lub higienistki 

szkolnej;  

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;  

6) pomieszczeń sanitarno - higienicznych i szatni.  
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17. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 

organizacja pracy szkoły, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w klasach 

oraz organizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych odbywać się będą w miarę 

możliwości poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do kształcenia i wychowania 

w oparciu o odrębne procedury przygotowane przez dyrektora. 

18. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach religii, etyki, wdż szkoła zapewnia opiekę 

wychowawczą uczniowi. 

 

 

§ 28 

 

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowa-

nych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształce-

nia i zawodu oraz do wejścia na rynek pracy.  

2. Cele do realizacji w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:  

1) kształtowanie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i właściwego ich wy-

korzystania;  

2) kształtowanie umiejętności planowania swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej; 

3) budowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane wybory; 

4) pogłębianie wiedzy uczniów na temat systemu szkolnictwa; 

5) nabywanie wiedzy o zawodach i rynku pracy; 

6) kształtowanie umiejętności selektywnego poszukiwania informacji; 

7) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 

8) kreowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy; 

9) zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu rozwoju aktywności i mobilności edukacyjno – 

zawodowej; 

10) aktywizowanie rodziców w proces wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej ich 

dzieci; 

11) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  

i zawodowy ucznia; 

3. Doradztwo zawodowe jest skierowane do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

4. Osoby odpowiedzialne za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowe-

go:  

1) dyrektor szkoły; 

2) doradca zawodowy – koordynator doradztwa zawodowego w szkole; 

3) specjaliści: pedagog, psycholog 

4) wychowawcy klas; 

5) nauczyciele poszczególnych przedmiotów; 

6) nauczyciele świetlicy; 

7) nauczyciele bibliotekarze. 
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5. Koordynacją działań w zakresie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

w szkole zajmuje się doradca zawodowy.  

6. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego 

diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy 

w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania 

informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym 

(uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, 

ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:  

1) sieci szkół ponadpodstawowych;  

2) rynku pracy;  

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;  

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;  

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.  

7. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje:  

1) konsultacje indywidualne dla uczniów 

2) zajęcia grupowe aktywizujące i przygotowujące uczniów do świadomego planowania 

kariery w ramach zajęć obowiązkowych z doradztwa zawodowego oraz zajęć związa-

nych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

3) diagnozę zapotrzebowania na działania doradcze w szkole; 

4) uczestnictwo uczniów w inicjatywach lokalnych organizowanych przez szkoły śred-

nie, uczelnie wyższe i instytucje rynku pracy; 

5) spotkania z absolwentami, pracodawcami, przedstawicielami zawodów, wycieczki 

zawodoznawcze - promowanie dobrych wzorców; 

6) rozwój zainteresowań i talentów poprzez różnorodne formy pracy z uczniem; 

7) przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad; 

8) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, po-

szukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych wa-

runków, bezrobocia; 

9) poruszanie tematyki planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej na lekcjach przed-

miotowych; 

10) udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

11) monitorowanie losów absolwentów; 

12) organizację spotkań informacyjno - szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli; 

13) konsultacje indywidualne dla rodziców; 

14) współpracę Rady Pedagogicznej w zakresie planowania i realizacji zadań z zakresu 

przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

15) podejmowanie działań wynikających z bieżących potrzeb szkoły, uczniów i ich rodzi-

ców; 

16) współpracę z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie doradztwa zawodo-

wego. 

8. Szczegółowy program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego stanowi 

odrębny dokument.  
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§ 29 

 

 

1. W szkole mogą być realizowane działania w zakresie wolontariatu, których zadaniem 

jest: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy 

innym; 

3) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości 

na problemy społeczne i potrzeby innych; 

4) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia szkolnego, środowiska 

lokalnego i naturalnego; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

2. Sposób realizacji działań może odbywać się w szczególności poprzez: 

1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych; 

2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy; 

3) propagowanie idei włączania się w pracę wolontariatu wśród uczniów; 

4) podejmowanie konkretnych działań w ramach wolontariatu i informowanie 

o wynikach tej działalności na stronie internetowej szkoły lub w gablotach 

szkolnych. 

3. Nad realizacją i monitorowaniem konkretnych zadań w ramach wolontariatu czuwają 

wyznaczeni nauczyciele koordynatorzy odpowiedzialni za przebieg danego działania. 

4. Zadania wolontariatu może wspierać samorząd uczniowski, włączając się w ich 

realizację. 

5. W miarę możliwości oraz za zgodą dyrektora szkoły organizacja i realizacja działań 

w zakresie wolontariatu może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej oraz innych narzędzi umożliwiających zdalną współpracę i działanie 

grupy wolontariatu. 

 

 

§ 30 

 

1. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, które uruchamia szkoła to przede 

wszystkim: 

1) organizacja pracy świetlicy i biblioteki szkolnej zgodnie z potrzebami pracujących 

rodziców uczniów i czasem trwania szkolnych zajęć edukacyjnych uczniów; 

2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 

a) stypendium szkolne za wyniki z nauce lub osiągnięcia sportowe udzielane przez 

szkołę, 

b) przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom o warunkach otrzymania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym: 
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stypendium szkolne, 

zasiłek szkolny, które są przyznawane przez gminę dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy, 

3) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

4) udzielanie uczniom pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

 o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, zgodnie z rozpoznanym 

przez nauczycieli stylem uczenia się ucznia;  

5) planowanie pracy z uczniem niepełnosprawnym w indywidualnym programie 

edukacyjno - terapeutycznym (IPET), na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - 

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną i realizacja zaplanowanych działań; 

6) organizacja indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na podstawie 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną 

poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną; 

7) zezwolenie dyrektora szkoły na indywidualny program lub indywidualny tok nauki 

dla ucznia szczególnie uzdolnionego, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) pomoc uczniom i ich rodzicom przez specjalistów zatrudnionych w szkole 

(pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, pedagog terapeuta);  

9) organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów na terenie 

szkoły: 

a) planowanie i realizacja zajęć specjalistycznych, 

b) planowanie i realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, 

c) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem,   

10) zawieranie kontraktów z uczniami z powiadomieniem i akceptacją rodziców; 

11) uruchomienie w szkole zajęć edukacyjnych, które rozwijają zainteresowania 

 i uzdolnienia uczniów, ich aktywność i kreatywność po zdiagnozowaniu potrzeb 

uczniów;  

12) korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, w tym darmowych posiłków dla 

uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; 

13) organizacja zajęć wychowawczo - opiekuńczych dla uczniów w dniach wolnych od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych, które zostały ustalone przez dyrektora 

szkoły w danym roku szkolnym, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

14) organizowanie akcji pomocowych dla potrzebujących uczniów, głównie uczniów 

chorych; 

15) zapewnienie wszystkim uczniom szkoły udziału w imprezach i wycieczkach 

szkolnych przez pozyskiwanie wparcia finansowego dla uczniów, których sytuacja 

materialna w rodzinie jest trudna; 

16) zapewnienie uczniom możliwości udziału w konkursach, zawodach, turniejach, 

olimpiadach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.  
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17) W sytuacji losowej, za zgodą dyrektora szkoły, na podstawie umowy, uczniowi lub 

jego rodzicom może zostać wypożyczony sprzęt elektroniczny, który umożliwi mu 

naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod nauczania na odległość. 

 

 

§ 31 

 

 

1. Szkoła prowadzi odpowiednio dobraną i celowo uzupełnianą bibliotekę szkolną, 

służącą wspomaganiu realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, edukacji 

kulturalnej i informacyjnej, rozwijaniu czytelnictwa uczniów, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

popularyzowaniu wiedzy o regionie, kształceniu w nauczanych zawodach oraz 

rozwijaniu zainteresowań. Biblioteka szkolna pomaga w realizacji zadań statutowych 

szkoły. Biblioteka jest centrum informacyjnym szkoły. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele 

i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

3. Zbiory biblioteczne. 

4. Biblioteka szkolna gromadzi książki, podręczniki, materiały edukacyjne, czasopisma 

oraz inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od 

nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, 

audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki. 

5. Rodzaje gromadzonych zbiorów: 

1) wydawnictwa informacyjne; 

2) podręczniki szkolne; 

3) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

4) literatura popularnonaukowa i naukowa z różnych dziedzin wiedzy, 

w szczególności z zakresu przedmiotów nauczanych w szkole; 

5) beletrystyka pozalekturowa ze szczególnym uwzględnieniem literatury dziecięcej 

i młodzieżowej; 

6) wydawnictwa z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki przedmiotów 

nauczanych w szkole; 

7) aktualne przepisy prawa oświatowego oraz wewnątrzszkolne dokumenty prawne; 

8) wydawnictwa albumowe i atlasy; 

9) wydawnictwa pełniące rolę wspierającą w wychowaniu młodzieży i kształtowaniu 

postaw prospołecznych; 

10) materiały biblioteczne służące realizacji projektów i akcji bibliotecznych; 

11) literaturę o tematyce regionalnej; 

12) czasopisma dla uczniów i nauczycieli, w tym pedagogiczne. 

6. Strukturę zbiorów determinuje profil szkoły oraz zainteresowania czytelników. 

7. Organizacja biblioteki. 
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1) Godziny pracy biblioteki w danym roku szkolnym ustala dyrektor w sposób 

umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

2) Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją 

roku szkolnego. 

3) Skontrum zbiorów bibliotecznych przeprowadza się zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

4) Zatrudniony w bibliotece nauczyciel bibliotekarz posiada kwalifikacje zgodne 

 z obowiązującymi przepisami. 

5) Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni z czytelnią. 

6) Układ księgozbioru: 

a) księgozbiór podręczny, 

b) literatura popularnonaukowa wg UKD, 

c) lektury – układ alfabetyczny, 

d) literatura piękna alfabetycznie, 

e) zbiory specjalne, 

f) czasopisma. 

7a. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) informowanie o aktywności czytelniczej, 

c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze li-

teratury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

d) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;  

2) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie i udostępnianie literatury pedagogicznej, literatury przedmiotu, porad-

ników metodycznych i czasopism pedagogicznych, 

b) współudział w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, 

c) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i wnioskach płynących z analiz 

czytelniczych, 

d) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

e) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;  

3) rodzicami, poprzez: 

a) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 
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b) udostępnianie dokumentów prawa szkolnego; 

4) innymi bibliotekami i instytucjami, poprzez: 

a) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

b) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych; 

c) wymianę materiałów informacyjnych, 

d) propagowanie imprez czytelniczych organizowanych przez te podmioty. 

8. Finansowanie wydatków: 

1) podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły, w którym 

przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, prenumeratę czasopism, 

sprzętu, druków bibliotecznych, innych niezbędnych materiałów i opłat za program  

komputerowy; 

2) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego 

szkoły; 

3) biblioteka może otrzymywać dotacje na swoją działalność od rady rodziców 

 lub z innych źródeł; 

9. Zabezpieczenia zbiorów – drzwi antywłamaniowe. 

10. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa 

regulamin biblioteki. 

11. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna: 

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, a w szczególności 

prowadzenie działalności popularyzatorskiej; 

b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

c) prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zbiory własne i inne źródła, 

np.: zbiory innych bibliotek, muzeów, ośrodków informacji naukowej; 

d) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni; 

e) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej 

 i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości  

etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

f) przeprowadzanie konkursów szkolnych, międzyszkolnych oraz udział  

w konkursach organizowanych przez inne podmioty; 

g) organizowanie akcji promujących czytelnictwo i udział w akcjach zewnętrznych; 

h) informowanie o działaniach biblioteki szkolnej: prowadzenie podstrony 

bibliotecznej na stronie internetowej szkoły, gazetki i informacje na terenie szkoły; 
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i) prowadzenie działalności informacyjnej: katalogi, kącik nowości, ekspozycje 

książkowe, gazetki ścienne; 

j) indywidualny instruktaż biblioteczny; 

k) zajęcia czytelnicze z elementami edukacji czytelniczej i medialnej; 

l) współdziałanie z gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym, radą rodziców, 

samorządem szkolnym i innymi jednostkami szkolnymi w realizacji zadań 

dydaktyczno - wychowawczych, w realizacji podstawy programowej nauczania, 

rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów  i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

współpraca przy organizowaniu imprez; 

m) wspieranie nauczycieli przedmiotów w realizacji podstawy programowej (dobór 

literatury i pomocy z zakresu gromadzonych zbiorów, tworzenie zestawień 

tematycznych, współpraca z innymi bibliotekami); 

n) współpraca z bibliotekami i instytucjami promującymi czytelnictwo w zakresie 

wymiany informacji oraz organizacji i/ lub uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych, wypożyczeni międzybibliotecznych; 

o) badanie jakości pracy biblioteki - analiza czytelnictwa.  

2) Praca organizacyjno - techniczna: 

a) planowanie pracy biblioteki, prowadzenie dziennika zajęć biblioteki szkolnej, 

opracowywanie sprawozdań; 

b) gromadzenie zbiorów, selekcjonowanie i uzupełnianie zbiorów ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących naszego regionu; 

c) opracowywanie zbiorów; 

d) prowadzenie ewidencji w księgach inwentarzowych, odpisywanie ubytków 

w rejestrze ubytków, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 

e) organizacja udostępniania zbiorów i prowadzenie kontroli wypożyczeń, rejestr 

odwiedzin w czytelni oraz prowadzenie statystyki wypożyczeni; 

f) przechowywanie materiałów bibliotecznych; 

g) selekcja zbiorów; 

h) organizacja, estetyka pomieszczeń bibliotecznych; 

i) pomoc w przygotowaniu informacji niezbędnych dla ustalenia i rozliczenia 

płatności z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

j) wypożyczanie bezpłatnych podręczników, dystrybucja materiałów edukacyjnych 

 i ćwiczeniowych; 

k) doskonalenie własnego warsztatu pracy: 

 lektura, 

 samokształcenie, 

 udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach metodycznych. 

12. Zadania dyrektora szkoły w zakresie biblioteki: 

1) pełni nadzór nad biblioteką; 

2) zapewnia odpowiednie warunki działania biblioteki, a w szczególności: 

dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie i środki finansowe 
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na działalność biblioteki (z budżetu szkoły, dotacji rady rodziców lub innych 

ofiarodawców); 

3) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami. 

W przypadku zatrudnienia co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu z nich 

powierza obowiązek kierowania biblioteką; 

4) na początku każdego roku szkolnego zatwierdza tygodniowy czas pracy biblioteki 

i nauczycieli bibliotekarzy; 

5) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów oraz przekazania 

biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej, 

powołuje komisje ds. selekcji księgozbioru i komisję ds. wyceny darów; 

6) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy; 

7) zatwierdza regulamin biblioteki. 

13. Zadania rady pedagogicznej w zakresie współpracy z biblioteką: 

1) analizuje stan czytelnictwa; 

2) zatwierdza plan pracy biblioteki; 

3) opiniuje regulamin biblioteki; 

4) nauczyciele wszystkich przedmiotów odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej  

i współpracują z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego 

przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji. 

14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, uczeń 

ma prawo dostępu do księgozbioru biblioteki na podstawie procedury określonej przez 

Dyrektora szkoły. Zajęcia z nauczycielem biblioteki, mogą odbywać się 

z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość lub innych form kształcenia 

przyjętych przez szkołę. 

 

 

§ 32 

 

 

1. Dla uczniów przebywających w szkole dłużej niż określa to tygodniowy rozkład 

zajęć, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy.  

2. Szkoła podstawowa zapewnia zajęcia świetlicowe dla 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. 

3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.  

4. Wychowawcy świetlicy szkolnej prowadzą zajęcia w godz. od 6:30 do 16:30, 

organizują zajęcia plastyczne, ruchowe w sali i na świeżym powietrzu, organizują 
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pomoc w odrabianiu zadań domowych i inne zajęcia w zależności od potrzeb 

uczniów.  

5. Zajęcia prowadzone są w grupach. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 

25 uczniów.  

6. Rekrutacja dzieci do świetlicy odbywa się w następujący sposób:  

1) informacja o zapisach do świetlicy zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń oraz 

drzwiach wejściowych do szkoły w okresie od 30 sierpnia każdego roku szkolnego;  

2) dyrektor szkoły przekazuje informację na temat zapisów do świetlicy na zebraniu 

 z rodzicami przyszłych klas pierwszych (czerwiec);  

3) wychowawcy świetlicy przekazują rodzicom do wypełnienia deklarację zawierającą 

następujące informacje:  

a) dane osobowe dziecka,  

b) sposoby kontaktu z rodzicami dziecka w czasie godzin przebywania dziecka w 

świetlicy,  

c) wykaz dni tygodnia (godzin), w których rodzice pozostawiają dziecko pod opieką 

świetlicy oraz zasady opuszczania świetlicy po zajęciach (samodzielnie lub pod 

opieką wskazanych osób),  

d) dodatkowe informacje o dziecku np. choroby, alergie.  

7. Szczegółowe zasady działalności świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy.  

8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, uczeń 

nie ma dostępu do opieki świetlicowej za wyjątkiem sytuacji wynikających z 

przepisów nadrzędnych wydanych na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe. Zajęcia 

świetlicowe mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod nauczania na 

odległość lub innych form kształcenia przyjętych przez szkołę. 

 

 

§ 33 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.  

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

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Opłatę należy 

wnosić do 5 dnia każdego miesiąca. 

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

o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek 

naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.  

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

mowa w ust. 3:  

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;  

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.  
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6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa 

w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.  

 

 

§ 34 

 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

1. Szkoła współdziała z publicznymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 

w tym z poradniami specjalistycznymi oraz z niepublicznymi poradniami 

psychologiczno - pedagogicznymi, w tym niepublicznymi specjalistycznymi 

poradniami psychologiczno - pedagogicznymi założonymi zgodnie z art. 168 ustawy 

Prawo oświatowe oraz zatrudniającymi pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych. 

2. Współdziałanie szkoły z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi 

wymienionymi w ust. 1 odbywa się w zakresie realizacji przez szkołę zaleceń 

i wskazań dla ucznia, które są zawarte w orzeczeniach lub opiniach wydanych przez 

zespoły orzekające działające w tych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 

3. Zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 

wydają orzeczenia lub opinie na wniosek rodziców ucznia. 

4. Rodzice ucznia przedkładają orzeczenie lub opinię wydaną przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną w szkole.  

5. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, o których mowa w ust. 1 mogą wydać dla 

ucznia: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – tylko publiczna poradnia 

psychologiczno - pedagogiczna w tym poradnia specjalistyczna; 

2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego – tylko publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym 

poradnia specjalistyczna; 

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – tylko publiczna poradnia 

psychologiczno - pedagogiczna w tym poradnia specjalistyczna; 

4) opinię o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych – tylko publiczna 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym poradnia specjalistyczna; 

5) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – tylko publiczna 

poradnia psychologiczno - pedagogiczna w tym poradnia specjalistyczna; 

6) opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom - może 

wydać publiczna poradnia psychologiczno pedagogiczne w tym poradnia 

specjalistyczna oraz niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna, w tym 
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niepubliczna specjalistyczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna założona 

zgodnie z odrębnymi przepisami;  

7) opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego w danym roku szkolnym - odroczenie przez dyrektora szkoły 

podstawowej rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego na 

wniosek rodziców – może wydać publiczna poradnia psychologiczno - 

pedagogiczne w tym poradnia specjalistyczna oraz niepubliczna poradnia 

psychologiczno - pedagogiczna, w tym niepubliczna specjalistyczna poradnia 

psychologiczno - pedagogiczna założona zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko 6 - letnie nauki w szkole 

podstawowej, rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej przez dziecko 6 - 

letnie, na wniosek rodziców, jeśli to dziecko nie korzystało z wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej – może wydać publiczna poradnia 

psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnia specjalistyczna oraz niepubliczna 

poradnia psychologiczno - pedagogiczna, w tym niepubliczna specjalistyczna 

poradnia psychologiczno - pedagogiczna założona zgodnie z odrębnymi przepisami; 

9) opinię wskazującą realizację obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego 

poza przedszkolem lub obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na 

wniosek rodziców – może wydać publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

w tym poradnia specjalistyczna; 

10) opinię wskazująca dyrektorowi szkoły możliwości realizacji przez ucznia 

indywidualnego programu lub toku nauki – może wydać publiczna poradnia 

psychologiczno - pedagogiczna w tym poradnia specjalistyczna. 

6. Współdziałanie szkoły z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi opiera się 

również na: 

1) uczestnictwie przedstawiciela poradni w spotkaniach szkolnego zespołu, który 

opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) – na 

wniosek dyrektora szkoły; 

2) współpracy, w zależności od potrzeb, przy dokonywaniu okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zawartej w 

indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET) i przy modyfikacji 

tego programu; 

3) zapraszaniu specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznej do szkoły. 

7. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

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

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

szkoły podstawowej. 
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§ 35 

 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, 

opieki i profilaktyki 

 

1. Obowiązkiem szkoły względem rodziców jest przekazywanie informacji z zakresu 

wewnątrzszkolnego oceniania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 

1) poinformowanie rodziców przez nauczycieli na początku roku szkolnego o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania, przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, 

2) poinformowanie rodziców przez wychowawcę oddziału na początku roku 

szkolnego o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, 

3) poinformowanie rodziców o innych regulacjach zawartych w statucie szkoły 

związanych z wewnątrzszkolnym ocenianiem, które dotyczą: 

a) zapewnienia jawności ocen ich dzieci, 

b) sposobu uzasadniania ustalonej oceny przez nauczyciela zgodnie z zapisami § 50 

statutu szkoły, 

c) sposobu udostępniania rodzicom sprawdzonej i ocenionej pisemnej pracy ucznia 

zgodnie z zapisami § 50 statutu szkoły, 

d) sposobu udostępnienia do wglądu, na wniosek rodziców, dokumentacji dotyczącej 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania ucznia zgodnie z zapisami § 61 - § 65  statutu szkoły, 

e) poinformowania rodziców przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej o przewidywanych dla ich dziecka rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z zapisami § 55 statutu szkoły, 

f) uzgodnienia terminu egzaminu klasyfikacyjnego dla dziecka, które będzie taki 

egzamin zdawało, 

g) przyjęcie zastrzeżeń do dyrektora szkoły, które dotyczą ustalania rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zająć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen od 

dnia ich ustalenia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dni 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 
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h) ustalonych warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

 i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia zgodnie z zapisami § 51 statutu szkoły. 

2.  W szkole upowszechnianie są formy współdziałania, w tym formy kontaktu szkoły 

z rodzicami: 

1) zebrania lub konsultacje z rodzicami odbywają się na terenie szkoły według 

odrębnego harmonogramu roku szkolnego: 

a) pierwsze zebranie we wrześniu – nie później niż do dnia 20 września, 

b) ostatnie zebranie końcem maja lub początkiem czerwca. 

2) spotkania rodziców z wychowawcą oddziału danej klasy związane 

z podsumowaniem I półrocza i z podsumowaniem roku szkolnego; 

3) indywidualne rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły, nauczycielami, 

specjalistami zatrudnionymi w szkole, w czasie wyznaczonych dyżurów na terenie 

szkoły;  

4) kontakt telefoniczny lub elektroniczny, po podaniu przez rodziców adresu poczty 

elektronicznej; 

5) informacje pisemne, w tym wezwania rodziców do realizacji swoich obowiązków 

związanych z przekazywaniem przez szkołę warunków i sposobu przekazywania 

rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 

 o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) pomoc rodziców w organizacji i przebiegu uroczystości, imprez i wycieczek. 

3. Zakres treści przekazywanych rodzicom na spotkaniach, o których mowa w ust. 2 jest 

planowany corocznie w oparciu o kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

 i zadania nadzoru na dany rok szkolny oraz potrzeby uczniów szkoły dotyczące 

kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki. 

4. Zebrania z rodzicami są prowadzone przez wychowawcę oddziału danej klasy  

według harmonogramu spotkań z rodzicami. 

5. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, rodzice między innymi, 

zapoznawani są przez wychowawcę z obowiązkami rodziców dotyczącymi realizacji 

obowiązku szkolnego przez ich dziecko, które wyznacza ustawa – Prawo oświatowe. 

6. Całoroczny harmonogram spotkań z rodzicami oraz harmonogram dyżurów, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły do dnia 

20 września. 

7. W czasie zebrań z rodzicami w szkole obecny jest dyrektor szkoły lub wicedyrektor. 

8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 

szkoła wspiera rodziców uczniów poprzez udostępnianie im materiałów, źródeł, 

narzędzi i technik umożliwiających nauczanie na odległość, a także umożliwia we 

wskazanych przez dyrektora terminach i formach konsultacje, których celem jest 

wspieranie rodziców i uczniów. 
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§ 36 

 

 

1. Działalność innowacyjna może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne 

w szkole, całą szkołę lub jej część i polega w szczególności na modyfikacji metod 

 i sposobów nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania. 

2. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami 

 i innymi organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem 

zdania objęte innowacyjnością. 

3. Współpraca, o której mowa polega w szczególności na: 

1) informowaniu – w szczególności na stronie internetowej szkoły – o celach i okresie 

trwania działań innowacyjnych; 

2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji; 

3) opiniowaniu i konsultowaniu projektu działań innowacyjnych w dziedzinach 

stanowiących obszary wspólnych zainteresowań; 

4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym 

uczestniczących w prowadzeniu działań innowacyjnych; 

5) promowanie działań innowacyjnych. 

 

§ 36a 

 

 

1. Budynki i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

2. Budynki szkolne są oznaczone tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt 

monitorowany”. 

3. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi 

bezpieczeństwu osób i mienia. 

4. Działanie monitoringu wizyjnego ujęte jest w odrębnym dokumencie Regulamin 

monitoringu wizyjnego. 

 

§ 36b 

 

1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. 

2. Szczegółowe warunki funkcjonowania e-dziennika określa Regulamin 

funkcjonowania e-dziennika. 

§ 36c 

 

3.  W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

4. Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń 

gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, określają odrębne przepisy. 
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5. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, 

a pod jej nieobecność pracownicy szkoły. 

6. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

7. O każdym przypadku wymagającym interwencji informuje się rodziców. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 37 

 

1. Realizując zakres zadań nauczyciel, ma obowiązek w szczególności: 

1) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia w swoich działaniach 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

2) przedstawić dyrektorowi szkoły program nauczania  w celu dopuszczenia programu 

do użytku w szkole; 

3) pracować w zespole nauczycieli danych zajęć edukacyjnych nad przedstawieniem 

dyrektorowi szkoły: 

a) propozycji jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do zajęć 

edukacyjnych, które będą w zestawie podręczników ustalonych przez dyrektora 

szkoły, obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 

trzy lata szkolne, 

b) materiałów ćwiczeniowych, które dyrektor szkoły ustala jako obowiązujące 

w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

4) formułować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

5) indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznej ucznia; 

6) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

7) realizować zadania zawarte w podstawie programowej oraz w programie 

wychowawczo – profilaktycznym szkoły; 

8) współpracować z rodzicami uczniów, rozpoznając środowisko rodzinne uczniów; 

9) współpracować z nauczycielami uczącymi uczniów w oddziale danej klasy 

 i z wychowawcą tego oddziału, 
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10)  aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, w zebraniach rady pedagogicznej 

 i w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły; 

11)  realizować: 

a) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio 

 z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w odrębnych przepisach, 

b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów; 

c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym, 

12)  motywować uczniów w procesie uczenia się, 

13)  udzielać uczniowi pomocy w nauce przez przekazanie informacji o tym, co uczeń 

zrobił dobrze i jak się ma dalej uczyć; 

14)  przestrzegać szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego 

uczniów; 

15) dbać o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

16)  nie ujawnić spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą 

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

pracowników szkoły lub placówki. 

 

§ 38 

 

Zadania wychowawcy 

 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami; 

3) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

4) ustala treści i formy zajęć tematycznych w godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

 i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

3. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
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1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 

2) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci, otrzymywanie od nich pomocy w swoich 

działaniach, 

3) włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

4) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy 

udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad 

udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

4. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej zawierającej: 

1) listy obecności rodziców na zebraniach; 

2) protokoły zebrań z rodzicami; 

3) teczkę wychowawcy; 

4) notatki z rozmów prowadzonych z rodzicami ucznia; 

5) opracowany plan pracy wychowawczej dla swojej klasy na danym etapie nauczania. 

5. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

6. Nauczyciele wychowawcy kl. I - III realizują zadania wymienione w ust. 1 i 2 

w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny, wychowawcy klasowego, 

uwzględniający potrzeby klasy. Plan ten realizowany jest przy okazji wszystkich 

spotkań z uczniami. 

7. Nauczyciele wychowawcy klas IV - VIII realizują zadania wymienione w ust. 1 i 2 

podczas spotkania klasowego zgodnie z rozkładem tych godzin oraz w oparciu o 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny, opracowany przy udziale samorządu 

klasowego. Każdy kontakt  z zespołem klasowym jest wykorzystywany do realizacji 

tych zadań. 

8. Formy i częstotliwość kontaktów wychowawcy z rodzicami określa terminarz 

sporządzony na początku roku szkolnego. 

9. Szczegółowy zakres obowiązków oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli 

ustala dyrektor szkoły. 

 

 

 

§ 39 

 

Zadania pedagoga 

 

1. Do zakresu pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) doskonalenie okresowej oceny sytuacji wychowawczej i stanu opieki nad uczniami 

w szkole; 

2) monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego; 
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3) udzielanie rodzicom porad i konsultacji ułatwiających rozwiązywanie trudności 

w wychowaniu własnych dzieci. 

2. Zadania pedagoga szkolnego: 

1) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w 

realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, 

b) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, 

c) rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających 

opieki, 

d) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności w nauce, 

e) współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na 

uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej; 

2) w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb uczniów i ich rodziców: 

a) prowadzenie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

b) udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 i wymagającymi wsparcia edukacyjnego, 

c) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania, 

d) wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka; 

3) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej: 

a) udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 

konfliktów rodzinnych, 

b) udzielanie porad uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych 

 i środowiskowych; 

4) w zakresie pomocy materialnej: 

a) organizowanie pomocy i opieki uczniom o niskim statusie materialnym, 

b) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniom zaniedbanych środowiskowo do sądu 

rodzinnego i dla nieletnich. 

3. Praca pedagoga szkolnego powinna być realizowana poprzez: 

1) współpracę z dyrekcją, wychowawcami i radą rodziców w rozwiązywaniu 

bieżących problemów opiekuńczo wychowawczych; 

2) współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

3) składania okresowych informacji radzie pedagogicznej na temat trudności 

wychowawczych uczniów w szkole. 

4. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy, zatwierdzany przez 

dyrektora  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

5. Pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy pod koniec każdego półrocza. 
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6. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych 

 w odrębnych przepisach. 

 

 

 

§ 39a 

 

Zadania pedagoga specjalnego 

 

1 Do zakresu działań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami oraz uczniami w: 

a) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia w życiu 

szkoły, 

b) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów, 

c) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, odpowiednich do możliwości uczniów, 

2) współpraca z wychowawcami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego 

programu edukacyjno – terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, 

3) wspieranie nauczycieli w: 

a) rozpoznaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom, 

4) przedstawienie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w zakresie zadań pomocy pedagogiczno – psychologicznej. 

 

 

 

§ 39b 

 

 

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

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

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów, 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; 
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4) wspieranie wychowawców i nauczycieli 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 uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 39c 

 

1. Zadania i obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne oraz 

nauczyciela zajęć rewalidacyjnych obejmują w szczególności:  

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć 

określonych w IPET z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 

oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

2) uczestnictwo, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 

w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

3) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom, realizującym zintegrowane działania i zajęcia 

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

4) prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności 

zajęcia rewalidacyjne. 

 

§ 39d 

 

1. Zadania i obowiązki wychowawcy świetlicy obejmują w szczególności: 

1) sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć dla uczniów korzystających ze świetlicy 

szkolnej; 

2) prowadzenie dziennika zajęć; 

3) realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy; 

4)  kontrolowanie wyjścia ucznia do domu z osobą wskazaną w oświadczeniu 

rodziców; 

5) wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły; 

6) prowadzenie właściwej dokumentacji; 

7)  współpracę z nauczycielami. 
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§ 40 

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego 

 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc 

 w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia. 

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim i światowym na temat:  

1) rynku pracy;  

2) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia; 

3) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 

świata pracy;  

4) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych 

w życiu codziennym i zawodowym;  

5) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami 

emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym;  

6) programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

7) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.  

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom 

i ich rodzicom.  

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów 

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.  

6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych 

 w poradniach psychologiczno - pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp. 

7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.  

8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do 

pracy z uczniami itp. 

9. Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie: 

1) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, 

zgodnie ze statutem szkoły; 

2) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 

zawartych w programie wychowawczym szkoły.  

10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.                                                       
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§ 41 

 

Zadania i obowiązki nauczycieli 

 

1. Realizując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań 

dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły, 

nauczyciel w szczególności: 

1) sprawdza stan sprawności technicznej sali lekcyjnej, w której mają odbyć się 

zajęcia edukacyjne pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa uczniów (lampy, 

kontakty, instalacje elektryczne, okna, szyby, meble, akwaria, itp.) przed każdymi 

zajęciami; 

2) jeśli pomieszczenie, w którym mają odbyć się zajęcia edukacyjne stwarza 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel nie wprowadza uczniów do sali 

i natychmiast zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły; 

3) wszelkie nieprawidłowości wskazane, jako usterki techniczne w sali lekcyjnej, 

przekazuje w formie pisemnej konserwatorowi szkoły, celem ich usunięcia; 

4) w czasie przerwy między zajęciami edukacyjnymi pełni dyżur w pomieszczeniach 

szkolnych, zgodnie z harmonogramem dyżurów zatwierdzonym przez dyrektora 

szkoły; 

5) w sali lekcyjnej, w której odbył zajęcia otwiera okna i zamyka salę lekcyjną na 

klucz z wyjątkiem ostatniej godziny zajęć, które odbywają się tego dnia w sali; 

6) może pełnić również dyżur na terenie wokół szkoły, na którym uczniowie w czasie 

przerwy przebywają na świeżym powietrzu, jeśli pozwalają na to warunki 

atmosferyczne; 

7) może również pełnić dyżur przed rozpoczęciem swoich zajęć edukacyjnych i po 

zakończeniu tych zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeśli harmonogram dyżurów 

zatwierdzony prze dyrektora szkoły wyznacza takie dyżury; 

8) pełni dyżur aktywnie zapobiegając niebezpiecznym zabawom i zachowaniom 

uczniów, 

9) sprawdza obecność uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i potwierdza ten 

fakt w dzienniku elektronicznym i dziennikach innych zajęć; 

10) nie może pozostawiać uczniów w czasie zajęć edukacyjnych bez nadzoru; 

11) rozpoczyna i kończy zajęcia edukacyjne zgodnie z dzwonkiem, który wyznacza 

czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć edukacyjnych i przerw 

 w szkole; 

12) wpisuje, w zeszycie wyjść, który znajduje się w sekretariacie, wyjście z budynku 

szkoły uczniów oddziału danej klasy, jeśli lekcja odbywa się w terenie, w obrębie 

jednej jednostki lekcyjnej; 

13) organizuje imprezy szkolne, w tym zawody sportowe i wycieczki szkolne 

 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczniów i wypełnieniem odpowiedniej 

dokumentacji, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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14) odprowadza ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie do sekretariatu szkoły: 

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły przekazuje informację o złym samopoczuciu 

ucznia  jego rodzicom, którzy mają obowiązek osobiście odebrać ucznia ze szkoły, 

b) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, kontaktuje ucznia uskarżającego się na złe 

samopoczucie z pielęgniarką szkolną, jeśli pielęgniarka jest obecna w szkole, 

przed przybyciem rodziców ucznia do szkoły; 

2. Nauczyciel wychowania fizycznego, poza zadaniami nauczyciela wymienionymi 

 w ust. 1 pkt. 1 – 14 realizuje dodatkowo: 

1) stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących uczniów; 

2) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia w danym 

dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców; 

3) prowadzi ćwiczenia z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących; 

4) sprawdza, czy bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszanie 

się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe; 

5) sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed każdymi zajęciami 

oraz czytelność tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego 

użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego; 

6) zapoznaje osoby biorące udział w zajęciach z zasadami bezpiecznego wykonywania 

ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

3. Nauczyciel klas I, poza zadaniami nauczyciela wymienionymi w ust. 1 pkt. 1 – 14 

realizuje dodatkowo: 

1) zapoznaje uczniów z bezpieczną drogą do szkoły i ze szkoły; 

2) zapoznaje uczniów z topografią budynku szkoły; 

3) odbiera od rodziców dzieci pisemne upoważnienie dla osoby przyprowadzającej 

i odbierającej dziecko ze szkoły, jeśli dziecko, jako uczeń szkoły nie ukończyło 7 

lat i jeśli sam rodzic nie ma możliwości przyprowadzania i odbierania dziecka ze 

szkoły, 

4. Każdy nauczyciel i pracownik niebędący nauczycielem ma obowiązek reagować na 

obecność w szkole nieznanych osób, pytając taką osobę o powód przybycia do szkoły 

i podjąć próbę ustalenia tożsamości tej osoby. 

5. Każdy pracownik niebędący nauczycielem ma obowiązek wspomagać nauczycieli 

w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w szkole i zgłaszać wszystkie zauważone 

nieprawidłowości, które w ocenie tych pracowników mogą zagrażać bezpieczeństwu 

uczniów, dyżurującemu nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły.  

6. W szkole prowadzi się stały monitoring wejść i wyjść osób postronnych wchodzących 

do szkoły: 

1) obowiązkiem osoby wchodzącej do szkoły jest wpisanie do książki wejść danych, 

które wyznacza ta dokumentacja, w tym złożenie swojego podpisu w obecności 

pracownika obsługi.  
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7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 

realizacja zadań nauczycieli, specjalistów, wychowawców, nauczyciela bibliotekarza 

oraz innych pracowników szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo 

oświatowe. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do działań zapewniających uczniom 

bezpieczeństwo w sieci w ramach udostępnianych im materiałów, źródeł oraz 

stosowanych metod i narzędzi. 

 

 

 

§ 42 

 

Dodatkowe stanowiska kierownicze 

 

1. Struktura organizacyjna szkoły przewiduje tworzenie stanowisk wicedyrektorów, 

kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego, psychologa (po zaopiniowaniu przez organ 

prowadzący). 

2. Wicedyrektorów i kierowników świetlicy powołuje i odwołuje dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, radą pedagogiczną i radą szkoły. 

3. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od liczby oddziałów w szkole (1 stanowisko 

wicedyrektora na każde 12 oddziałów). 

4. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

5. Do zakresu kompetencji wicedyrektora należy: 

1) nadzorowanie prawidłowego przebiegu realizacji programu nauczania; 

2) dbanie o doskonalenie procesu dydaktycznego; 

3) przygotowanie projektów dokumentów programowo – organizacyjnych w zakresie 

dydaktyki; 

4) pełnienie nadzoru pedagogicznego; 

5) zastępowanie dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności; 

6) nadzorowanie i koordynowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej w szkole (m.in. 

świetlica, kontakty z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, radą szkoły, radą 

rodziców); 

7) pełnienie nadzoru nad pracownikami: wychowawcami świetlicy, pedagogiem 

szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami, szkolną służbą zdrowia; 

8) prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych szkoły. 

6. Dyrektor Szkoły ustala na piśmie szczegółowy zakres czynności wicedyrektorów. 

7. Pedagoga i psychologa szkolnego powołuje dyrektor szkoły uwzględniając 

kwalifikacje zawodowe i określa zakres ich obowiązków. 
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§ 43 

 

Zakres zadań innych pracowników szkoły regulują wewnętrzne przepisy i regulaminy. 

 

§44 

 

1. Zespół nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie, dyrektor szkoły 

może powołać na czas określony lub nieokreślony.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na 

wniosek tego zespołu.  

3. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do 

realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów 

 i pracowników szkoły.  

4. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej 

szkoły.  

5. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 

Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym 

zebrania rady pedagogicznej.  

 

§ 45 

 

Zespoły nauczycielskie 

 

1. Z rady pedagogicznej wyłania się stałe i doraźne zespoły problemowo – zadaniowe.  

2. W radzie pedagogicznej szkoły funkcjonują zespoły: 

1) zespoły samokształceniowe – tworzą go nauczyciele danego przedmiotu lub 

nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych; 

2) zespół wychowawczy – pedagog szkolny, wychowawcy klas, wicedyrektor, 

kierownik świetlicy; 

3) zespoły nauczycielskie – tworzą go nauczyciele uczący w danym oddziale, 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek 

zespołu.   

4. Cele i zadania zespołu samokształceniowego obejmują:  

1) podejmowanie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania danego 

przedmiotu, wspólne opracowanie metod i form oceniania, wynikowych planów 

nauczania oraz szczegółowych kryteriów oceniania; 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, samokształcenia 

oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

3) współpraca nauczycieli na drodze rozwoju zawodowego; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także 

w uzupełnianiu ich  wyposażenia; 
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5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania; 

6) wnioskowanie do dyrektora szkoły o zmianie w planie nauczania w zakresie 

przydziałów godzin do dyspozycji dyrektora; 

7) przygotowanie i organizowanie konkursów przedmiotowych. 

5. Cele i zadania zespołu wychowawczego to:  

1) rozpatrywanie ważnych spraw wychowawczych dotyczących uczniów oraz 

decydowanie o przyznaniu różnych form pomocy materialnej;  

2) zespół pracuje w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w okresie;  

3) wychowawcy klas i inni nauczyciele mają prawo zgłosić problem dotyczący ucznia 

pod obrady zespołu; 

4) na zebrania zespołu mogą być zapraszani rodzice uczniów, przedstawiciele policji 

i innych instytucji, z którymi szkoła współdziała; 

5) z zebrań zespołu wychowawczego sporządza się protokoły; 

6) zespół wychowawczy składa sprawozdanie ze swej działalności na posiedzeniach 

rady pedagogicznej (2 x w roku).  

6. Cele i zadania zespołu nauczycielskiego to:  

1) ustalanie zestawu programów nauczania realizowanych w tym oddziale oraz 

modyfikowanie go w miarę potrzeb; 

2) współpraca nauczycieli w uzgodnieniu sposobu realizacji programów nauczania, 

korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

3) współdziałanie w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych 

w tym oddziale; 

4) ocena skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych; 

5) wspólne uzgadnianie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

6) analizowanie wyników klasyfikacyjnych oraz promowania; 

7) wnioskowanie do dyrektora szkoły o dokonaniu zmian w planie nauczania w 

zakresie przydziałów godzin do dyspozycji dyrektora. 

7. Pracę zespołów nadzoruje wicedyrektor. Posiedzenia wszystkich zespołów są 

protokołowane przez protokolantów wyznaczonych przez przewodniczących 

zespołów. 

8. Do stałych zadań przewodniczących zespołów przedmiotowych, wychowawczych 

i problemowo - zadaniowych należy: 

1) organizacja i nadzorowanie pracy zespołu; 

2) kierowanie pracą zespołu; 

3) monitorowanie pracy zespołu; 

4) przydział zadań poszczególnym członkom zespołu i monitorowanie ich wykonania, 

5) prowadzenie dokumentacji zespołu; 

6) przygotowanie i prezentacja podczas Rady Pedagogicznej sprawozdania z pracy 

zespołu 
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Rozdział 6 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

§ 46 

 

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 oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

 

§ 47 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

§ 48 
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1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, zajęć oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

2. Szczegółowe zasady oceniania na zajęciach edukacyjnych wymagania edukacyjne. 

3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 49 

 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców 

o wymaganiach edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów, zawartych w wymaganiach edukacyjnych, a także o trybie i warunkach 

uzyskiwanie wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych. 

2. Wychowawcy oddziałów na początku roku szkolnego informują uczniów i ich 

rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o trybie i warunkach uzyskiwania 

wyższej niż przewidywana oceny zachowania. 

3. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, uczniom odbywa się na pierwszych 

zajęciach edukacyjnych we wrześniu, rodzicom na pierwszym zebraniu z rodzicami 

we wrześniu. 

4. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 2, uczniom odbywa się na pierwszych 

zajęciach z wychowawcą  we wrześniu, rodzicom na pierwszym zebraniu z rodzicami 

we wrześniu. 

5. Przekazywanie informacji uczniom jest zapisane w e-dzienniku, rodzicom ich 

podpisem w dokumentacji wychowawcy. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane uczniom i rodzicom nie 

później niż do 20 września. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są umieszczone na stronie internetowej 

szkoły i w formie wydruku w bibliotece szkolnej. 
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§ 50 

 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do bieżącego i systematycznego oceniania 

różnych form aktywności uczniów rozwijanych na jego zajęciach. 

2. Każda ocena powinna być jawna dla ucznia i jego rodziców, obiektywna, motywująca 

i sprawiedliwa, nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić.  

3. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę ustnie w czasie zajęć edukacyjnych a na 

wyraźną prośbę ucznia lub rodzica – pisemnie. 

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel powinien: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku 

oceny zachowania – do kryteriów oceny zachowania, 

2) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia 

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

3) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

4a. Rodzicowi uzasadnia ocenę ustnie zgodnie z ust. 4 w terminie możliwie 

najbliższym po ustaleniu spotkania. 

4b. Uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej  obejmuje odniesienie się do wcześniej 

ustalonych i znanych uczniowi i rodzicowi wymagań na poszczególne oceny oraz 

wskazanie:  

1) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował; 

2) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować. 

5. Wszystkie sprawdziany pisemne są przechowywane przez nauczycieli 

poszczególnych zajęć edukacyjnych do końca roku szkolnego. 

6. Zasady udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia: 

1) sprawdzone i ocenione pisemne prace przekazuje się uczniowi, w czasie zajęć 

edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych 

prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała 

praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali 

uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek, w jaki sposób poprawić swoją pracę i w 

jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności. 

2) sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych 

zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia;  

3) uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca; 

4) dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel 

udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym 

oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej 

i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których 

uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem; 



58 

 

5) po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu 

z nauczycielem, uczeń na pisemną prośbę rodzica zabiera pracę do domu celem 

udostępnienia rodzicowi;  

6) uczeń zwraca pracę podpisaną przez rodzica w terminie ustalonym przez 

nauczyciela; 

7) niezwrócenie pracy w terminie powoduje, że wszystkie następne prace 

udostępniane będą wyłącznie na terenie szkoły. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami 

uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym 

roku szkolnym. 

8. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną 

pisemną pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. Nauczyciel omawia 

sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.  

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu również 

dokumentację dotyczącą:  

1) zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej; 

2) egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) egzaminu poprawkowego; 

4) inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

10. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa  

w ust. 9 odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły, który 

należy złożyć w sekretariacie szkoły.  

11.  Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi 

udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom w/w dokumentacji.   

12. Dokumentacja udostępniana jest w obecności dyrektora szkoły lub upoważnionego 

nauczyciela.  

13. Udostępnianie odbywa się nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia 

wniosku do dyrektora szkoły 

 

§ 51 

 

1. Szkoła przekazuje rodzicom informacje o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia: 

1) w bezpośrednim kontakcie nauczycieli z rodzicami na terenie szkoły w czasie 

zebrań z rodzicami, które prowadzą wychowawcy oddziałów klas zgodnie 

z ustalonym na początku roku harmonogramem, w obecności wszystkich 

nauczycieli, którzy w określonych salach lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem 
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przygotowanym przed każdym zebraniem przez dyrektora szkoły, są dostępni dla 

rodziców; 

2) wychowawca oddziału danej klasy w czasie spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

wręcza rodzicom informacje na piśmie dotyczące tylko i wyłącznie ich dziecka 

i potwierdza obecność rodziców na zebraniu na liście obecności; 

3) poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym oraz w sprawdzonych i ocenionych 

pisemnych pracach ucznia. 

2. Jeśli rodzice byli nieobecni na zebraniu z wychowawcą oddziału danej klasy 

i nauczycielami szkoły, to mogą otrzymać informacje na piśmie: 

1) za pośrednictwem ucznia – swojego dziecka, za potwierdzeniem odbioru informacji 

pisemnej przez rodziców; 

2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej rodziców za potwierdzeniem 

odbioru tej informacji drogą elektroniczną. 

3. Decyzję o wyborze sposobu przekazania informacji rodzicom wskazanych w ust. 2 

podejmuje wychowawca oddziału klasy. 

 

§ 52 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku 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, który objęty jest 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. 

4. Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej 
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niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia 

szkoły podstawowej na wniosek: 

1) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po 

uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia; 

2) rodziców. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4. wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora 

szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje 

wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym 

rodziców lub pełnoletniego ucznia. 

 

§ 53 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowani fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony 

w tej opinii.  

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, których mowa w ust. 3. uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

5. Dyrektor szkoły zwalnia 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 do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno 

- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia 

z nauki tego języka obcego nowożytnego.  

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

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

7.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 54 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza – ostatni 

piątek stycznia jest zakończeniem półrocza,. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, 

że w klasach I - III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną 

z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną 

z tych zajęć. 

4a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej (okresie), szkoła w miarę możliwości organizuje dodatkowe 

zajęcia umożliwiające uczniowi uzupełnienie braków poprzez indywidulane 

konsultacje, opracowanie planu wsparcia i zawarcie kontraktu z uczniem i jego 

rodzicami,  pomoc koleżeńską w ramach wolontariatu. 

4b. Sposób i formę uzupełniania braków ustala wychowawca klasy w porozumieniu 

z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

programowo najwyższej oraz; 

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

się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu; 

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

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie VIII. 

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

z zachowania. 

8. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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9. Daty rad klasyfikacyjnych ustala się na początku każdego roku  szkolnego i umieszcza 

w kalendarzu, o którym mowa w § 27. 

 

§ 55 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 

poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na 

którym rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji 

śródrocznej lub klasyfikacji rocznej i końcowej, promocji i ukończenia szkoły przez 

uczniów.  Oceny klasyfikacyjne ustalane są w pełnym brzmieniu. 

2. Na trzy tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 

nauczyciele i wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach 

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania: 

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami 

z wpisem  do dzienniczka ucznia; 

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów prowadzonych przez wychowawcę oddziału 

z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru 

informacji pisemnej przez tych rodziców, którzy nie uczestniczyli w zebraniu. Dla 

nieobecnych rodziców na ww. zebraniu: 

a) rodzice mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania 

przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie 

wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za 

potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach 

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie 

nieobecności wychowawcy, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie 

szkoły, 

b) jeśli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych 

ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na 

adres zamieszkania rodziców. Wysłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu 

poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez 

rodziców) uznaje się za doręczony (KPA). 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 
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5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku, gdy w szkole jest dodatkowo 

zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

 

§ 56 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole podstawowej otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 

b) końcowe. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne oraz oceny końcowe z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne oraz oceny końcowe z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dodatkowe. 

4. Roczna ocena z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej lub na ukończenie szkoły. 

5. Nauczyciele klas I – III stosują oceny opisowe z wyjątkiem religii i etyki. 

Zobowiązani są do prowadzenia teczek kart pracy ucznia. Ocena opisowa obejmuje 

następujące formy: 

1) mimiczno – behawioralną (gest, uśmiech itp.); 

2) werbalną (ustne wyrażenie uznania, akceptacji); 

3) pisemną określającą jakość (bardzo ładnie, dobry pomysł, pracuj tak dalej itp.) 

obejmującą mocne i słabe strony ucznia; 

4) symboliczną (stemple: wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo, 

jeszcze nie umiesz, brak zadania). 

6. W klasach I - III nauczyciel stosuje równolegle ocenę opisową i ocenę cyfrową 

w skali 1 – 6.  Oceny stosuje się wg następujących kryteriów: 

1) ocena celujący - 6:  

a) posiadane przez ucznia wiadomości i umiejętności odpowiadają wymaganiom na 

danym poziomie edukacji,  

b) uczeń samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, rozwiązuje 

samodzielnie złożone zadania i nietypowe problemy; 

2) ocena bardzo dobry - 5: 

a) posiadane przez ucznia wiadomości i umiejętności odpowiadają wymaganiom na 

danym poziomie edukacji,  
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b) uczeń przejawia inwencję własną, rozwiązuje samodzielnie zadania i problemy; 

3) ocena dobry - 4: 

a) posiadane przez ucznia wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym 

i częściowo rozszerzonym wymaganiom,  

b) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy; 

4) ocena dostateczny - 3: 

a) posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym wymaganiom 

w danym obszarze edukacji,  

b) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy, zdarza mu się popełniać błędy; 

5) ocena dopuszczający - 2: 

a) posiadane przez ucznia wiadomości i umiejętności odpowiadają koniecznym 

wymaganiom w danym obszarze edukacji, 

b) rozwiązuje proste zadania i problemy z pomocą nauczyciela; 

6) ocena niedostateczny - 1: 

a) uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości z danego obszaru edukacji. 

7. Przyjmuje się, ustalone w stopniach, następujące oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne 

śródroczne i roczne w klasach IV – VIII: 

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. 

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

mowa w ust. 7 pkt. 1 - 5. 

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

7 pkt. 6. 

10. W odniesieniu do ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować 

znak „ ( +)”, i znak „ ( -)”: 

znak słowne brzmienie 

+ 

- 

więcej niż…. 

mniej niż… 

 

11. Przyjęto jednolite kryteria ocen: 

1) celujący – otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi i utrwalonymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

zgodnych z podstawą programową nauczanego przedmiotu, rozwiązuje trudniejsze 

zadania, proponuje rozwiązania nietypowe i samodzielnie je wykonuje, bierze 

udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych, 

twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 

2) bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony w podstawie programowej nauczanego przedmiotu, 
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sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach; 

3) dobry – otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności w zakresie pozwalającym 

na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu 

nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne; 

4) dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści z podstawy 

programowej nauczanego przedmiotu w zakresie umożliwiającym postępy 

w dalszym uczeniu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

czasami przy pomocy nauczyciela; 

5) dopuszczający – otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował 

podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia w ciągu dalszej nauki podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu zgodne z podstawą programową, rozwiązuje często przy pomocy 

nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności; 

6) niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum 

podstawowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową 

nauczanego przedmiotu, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie nawet przy pomocy 

nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. 

12. Do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej niezbędne są co 

najmniej 3 oceny bieżące. 

13. Oceny z techniki, informatyki, muzyki i plastyki powinny być wystawione w oparciu 

o wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających 

ze specyfiki tych zajęć, a z wychowania fizycznego dodatkowo należy brać pod 

uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

15. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.  

16. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, otrzymują 

z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

17. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły na 

podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii, przewiduje się 

dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia ucznia: 

1) możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych; 

2) możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, w tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania 

fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. 
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§ 57 

 

1. Prace kontrolne - sprawdziany pisemne (prace klasowe, dyktanda, testy): 

1) muszą być zapowiadane uczniom przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

i potwierdzone zapisem w dzienniku elektronicznym, a ich liczba nie może 

przekroczyć 3 w ciągu jednego tygodnia oraz 1 w ciągu dnia; 

2) mogą obejmować treści z jednego działu tematycznego; 

3) muszą być sprawdzone i oddane w ciągu 2 tygodni od daty przeprowadzenia 

sprawdzianu; 

4) oceniając prace pisemne uczniów stosuje się punktację. Ilość zdobytych punktów 

określa stopień ze sprawdzianu zgodnie z następującą skalą: 

a) 100% pkt. - ocena celująca, 

b) 99% – 91% pkt. - ocena bardzo dobra, 

c) 90% - 76% pkt. - ocena dobra, 

d) 75% - 50% pkt. - ocena dostateczna, 

e) 49% - 34% pkt. - ocena dopuszczająca, 

f) 33% - 0%   pkt. ocena niedostateczna; 

5) W przypadku sprawdzianów ocenianych z wykorzystaniem „+” i „–” stosuje się 

następujące przeliczenia punktowe: 

a)  jeśli uczeń otrzyma maksymalną (minimalną) ilość punktów w danym przedziale 

skali punktowej dla danej oceny, może otrzymać „+” („–”) przy ocenie ze 

sprawdzianu i kartkówki z wyłączeniem oceny celującej i niedostatecznej.  

2. Kartkówki (czas trwania najwyżej 15 minut): 

1) mogą być przeprowadzane na każdej lekcji bez zapowiedzi; 

2) mogą obejmować treści z 3 ostatnich tematów; 

3) muszą być sprawdzone i oddane w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia 

kartkówki. 

3. Odpowiedzi ustne: 

1) mogą obejmować treści z trzech ostatnich tematów bez zapowiedzi; 

2) mogą obejmować treści z określonego działu, zapowiadane uczniom przynajmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem, na lekcji powtórzeniowej. 

4. Wytwory pracy ucznia (plastyczne, literackie, muzyczne i inne): 

1) prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo;  

2) należy uwzględnić zgodność z zaleconym tematem, oryginalność, pomysłowość, 

wkład pracy ucznia. 

5. Aktywność na lekcji: istotne jest zainteresowanie tematem, aktywny udział w pracy 

grupowej, indywidualne zaangażowanie. 

6. Zadania domowe: 

1) podczas sprawdzania należy zwrócić uwagę na poprawność wykonania oraz wkład 

pracy ucznia. 

7. Ocenianiu mogą podlegać również: 
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1) wystąpienia  (prezentacje); 

2) samodzielne prowadzenie elementów lekcji; 

3) projekty grupowe. 

8. Udział w zawodach i konkursach: 

1) należy uwzględnić wkład pracy i uzyskane miejsca.  

9. Największą wagę (znaczenie) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej mają oceny ze 

sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i wytworów pracy ucznia. 

10. Nauczycielowi wolno wpisać do dziennika elektronicznego również inne znaki niż 

oceny: 

znak znaczenie słowne 

np 

bz 

bs 

+ 

- 

nieprzygotowany 

brak zadania 

brak stroju 

zgodnie z decyzją nauczyciela 

zgodnie z decyzją nauczyciela 

 

oraz stosować zapisy w różnych kolorach. 

11. Informacje o ocenach przekazywane są rodzicom i uczniom za pomocą dzienniczka 

elektronicznego. 

 

§ 58 

 

1. Ocenę uzyskaną z pracy kontrolnej tj. sprawdzianu pisemnego (praca klasowa, 

dyktando, test) uczeń ma prawo poprawić jeden raz, w terminie do 2 tygodni od jej 

uzyskania, w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia 

edukacyjne. 

2. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności, jaki 

obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu. 

3. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego, a przy wystawianiu oceny 

klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę ocenę wyższą. 

4. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel wyznacza dodatkowy 

termin sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia.  

5. W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

i nieobecność ta jest nieusprawiedliwiona, nauczyciel sprawdza wiedzę ucznia w 

dowolnej formie i bez zapowiedzi. 

6. Pozostałe oceny uczeń może poprawić na zasadach ustalonych przez nauczyciela, 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. O zasadach poprawiania nauczyciele 

informują uczniów i rodziców nie później niż do 20 września i umieszczają te 

informacje na stronie internetowej. 
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§ 59 

 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia (usprawiedliwiona nieobecność, 

spóźnienia, przygotowanie do zajęć - uczeń ma zeszyt, książkę, przybory do 

pisania, strój na wf); 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (dbałość o sprzęt szkoły - 

ławki, krzesła, materiały dydaktyczne, dbałość o porządek w klasie i na korytarzu, 

o estetykę stanowiska pracy i otoczenia, wykonywanie prac na rzecz szkoły, 

zwracanie uwagi na dewastację mienia szkoły – uczeń zgłasza zauważone 

przypadki); 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły (udział w przygotowaniu i organizowaniu 

uroczystości i imprez szkolnych, odpowiednie zachowanie podczas śpiewania 

hymnu i w obecności sztandaru szkoły, znajomość hymnu i patrona szkoły, 

uroczysty strój szkolny podczas ważnych uroczystości); 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej (stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

nieużywanie ordynarnych i wulgarnych słów, uczestnictwo w konkursach 

językowych, recytatorskich, czytelniczych); 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób (reagowanie na 

sytuacje zagrażające zdrowiu własnemu i innych, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i poza nią, uczestnictwo w programach 

profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, dbałość 

o higienę osobistą i zdrowy styl życia, niestosowanie  używek - papierosy, alkohol, 

narkotyki); 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią (sposób rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych, reprezentowanie klasy lub szkoły w konkursach lub 

zawodach, właściwe zachowanie na zajęciach, podczas wyjść i wycieczek - poza 

szkołą, w miejscu zamieszkania, na placu zabaw, na podwórku, szanowanie pracy 

i własności innych uczniów, szanowanie pracy pracowników szkoły); 

7) okazywanie szacunku innym osobom - kulturalne zachowanie się w stosunku do 

osób dorosłych (w szczególności do nauczycieli i wszystkich pozostałych 

pracowników szkoły) oraz rówieśników w różnych sytuacjach. 

2. Oceny zachowania w klasach IV - VIII zarówno śródroczne jak i roczne, przyjmuje 

się następujące: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 
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3. Aby umożliwić ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny zachowania, biorąc pod 

uwagę wszystkie uwarunkowania, poszczególnym ocenom zachowania 

przyporządkowuje się cyfry: 

1) wzorowe  6; 

2) bardzo dobre 5; 

3) dobre  4; 

4) poprawne  3; 

5) nieodpowiednie  2; 

6) naganne  1. 

4. Wychowawca oddziału i nauczyciele poszczególnych przedmiotów odnotowują 

istotne informacje o zachowaniu uczniów w dzienniku elektronicznym. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału, 

po wnikliwej obserwacji zachowania ucznia, biorąc pod uwagę własne spostrzeżenia, 

informacje zawarte w dzienniku elektronicznym, opinie nauczycieli uczących 

w oddziale, informacje uczniów danego oddziału, samoocenę uczniów. 

6. Uczniowie dokonują samooceny wypełniając „Kartę samooceny zachowania ucznia”, 

obowiązującą uczniów klas IV – VIII, która jest odrębnym dokumentem. 

7. Wszystkie zapisy w „Karcie samooceny zachowania ucznia” dotyczą również 

uczniów klas I - III, a ocena zachowania jest wyrażona w sposób opisowy i jest 

wystawiana przez wychowawcę oddziału. 

8. Wychowawca klas IV - VIII ustala śródroczną lub roczną ocenę zachowania ucznia 

w skali 1 - 6 uwzględniając ust.1 § 57. 

9. Wychowawca oddziału zasięga opinii uczniów danego oddziału na temat oceny 

zachowania poszczególnych uczniów oddziału. Uczniowie oceniają zachowanie 

kolegów w skali 1 - 6. Wychowawca wpisuje na „Kartę oceny zachowania” średnią 

arytmetyczną tych ocen, jako ocenę zachowania ucznia wystawioną przez pozostałych 

uczniów oddziału. 

10. Wychowawca zasięga opinii nauczycieli na temat zachowania uczniów oddziału. 

Nauczyciele oceniają zachowanie ucznia w skali 1 - 6, uwzględniając ust.1 § 57. 

Wychowawca wpisuje na „Kartę oceny zachowania” średnią arytmetyczną tych ocen, 

jako ocenę zachowania ucznia wystawioną przez nauczycieli. 

11. Zapisy w dzienniku elektronicznym o zachowaniu ucznia przeliczane są najpierw na 

punkty a potem na ocenę w skali 1 - 6.  

12. Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 150 punktów. Stan ten może zostać 

podwyższony lub obniżony na podstawie uwag i spostrzeżeń nauczycieli 

zapisywanych w dzienniku elektronicznym na punkty (tabela poniżej): 

 

Obszar oceny: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

Spóźnienie - 1 pkt. 

Ucieczka z lekcji - 5 pkt. 

Godzina nieusprawiedliwiona - 3 pkt. 
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Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków 

ucznia - wyróżnienie postawy ucznia 

w określonej sytuacji + 5 pkt. 

Brak obuwia zmiennego - 3 pkt. 

Obszar oceny: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

Niszczenie mienia szkoły – 10 pkt. 

Niszczenie rzeczy swoich i innych uczniów – 10 pkt. 

Niewywiązywanie się z podjętych zadań - 5 pkt. 

Obszar oceny: Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

Udział w konkursach i zawodach na 

różnym szczeblu: 

Udział, 

 rzetelne przygotowywanie się do konkursu 

zajęcie znaczącego miejsca 

 

 

+ 5 pkt. 

+ 10 pkt. 

do + 20 pkt. 

Pełnienie funkcji w Samorządzie Szkolnym 

(samorząd klasowy, szkolny, sekcje, itp.) 
do + 15 pkt. 

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych 

lub klasowych 
+ 10 pkt. 

Praca na rzecz szkoły w czasie 

pozalekcyjnym 
+ 10 pkt. 

Niewywiązywanie się z podjętych zadań - 5 pkt. 

Niewłaściwe zachowanie podczas 

uroczystości szkolnych 
- 5 pkt. 

Brak stroju galowego podczas uroczystości 

szkolnych 
- 5 pkt. 

Brak szacunku dla symboli narodowych - 5 pkt. 

Obszar oceny: Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

Ubliżanie kolegom, wyzwiska, agresja 

słowna, zastraszanie 
- 5 pkt 

Używanie wulgaryzmów - 5 pkt 

Zaczepianie słowne - 5 pkt 

Obszar oceny: Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób. 

 Naruszenie statutu szkoły i zawartych  

w nim ustaleń dotyczących zachowania 

ucznia sytuacjach nieujętych w niniejszej 

tabeli 

od - 5 do - 50 pkt 

 Niewłaściwe zachowanie na przerwach 

(bieganie, popychanie itp.) 
- 5 pkt 

Stosowanie używek (palenie, papierosów, 

picie alkoholu, odurzanie się narkotykami) 
– 50 pkt. 

Obszar oceny: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 
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Niewykonywanie poleceń nauczyciela – 5 pkt. 

Agresja –  10 pkt. 

Korzystanie z telefonu komórkowego   

i innych urządzeń elektronicznych 

niezgodnie z zasadami ustalonymi w szkole. 

– 5 pkt. 

Niewłaściwe zachowanie na lekcji, 

zakłócanie jej przebiegu. 
– 5 pkt. 

Brak szacunku dla nauczycieli, innych 

pracowników szkoły oraz innych osób 

dorosłych. 

– 10 pkt. 

Kradzież, wyłudzanie pieniędzy. – 50 pkt. 

 

 

13. Pod koniec półrocza i roku szkolnego punkty zebrane przez ucznia wychowawca 

przelicza na ocenę wg następującej skali: 

1) wzorowe  – gdy uczeń zgromadzi co najmniej 180 punktów; 

2) bardzo dobre – 170 – 179 punktów; 

3) dobre   – 140 – 169 punktów; 

4) poprawne   – 110 – 139 punktów; 

5) nieodpowiednie  – 76 – 109 punktów; 

6) naganne   – 75 i mniej. 

 

14. Wychowawca klas IV - VIII ustala śródroczną ocenę zachowania ucznia 

uwzględniając udział procentowy poszczególnych ocen: 

1) samoocena ucznia  5%; 

2) ocena uczniów danego oddziału  5%; 

3) ocena z przeliczenia punktów  50%; 

4) propozycja oceny nauczycieli  15%; 

5) propozycja oceny wychowawcy  25%. 

 

15. Wychowawca klas IV - VIII ustala roczną ocenę zachowania ucznia uwzględniając 

udział procentowy poszczególnych ocen: 

1) ocena śródroczna  10%; 

2) samoocena ucznia  5%; 

3) ocena uczniów danego oddziału  5%; 

4) ocena z przeliczenia punktów  50%; 

5) propozycja oceny nauczycieli  10%; 

6) propozycja oceny wychowawcy  20%. 

 

16. Ostateczną ocenę  śródroczną lub roczną ustala się następująco: 

a) ocena zachowania = (Σ P*O) / 100%, gdzie: Σ – suma, P – procentowy udział 

poszczególnych ocen, O – ocena w postaci liczby: 
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17. Ostateczną ocenę ustala wychowawca, ale nie może być ona wyższa niż wynikająca z 

powyższych kryteriów. 

18. W przypadku, gdy uczeń otrzyma naganę wychowawcy oddziału, jego ocena 

zachowania nie może być wyższa od poprawnej. 

19. W przypadku, gdy uczeń otrzyma naganę dyrektora jego ocena zachowania nie może 

być wyższa od nieodpowiedniej. 

20. 18. 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. 

21. Ocenę zachowania uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zachowania, 

wychowawca i pedagog szkolny ustalają indywidualnie. 

22. Cała dokumentacja dotycząca ustalania śródrocznej lub rocznej oceny zachowania 

uczniów jest przechowywana przez wychowawcę oddziału do końca sierpnia danego 

roku. 

23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej. 

24. Rodzice ucznia, który otrzymał naganną śródroczną ocenę zachowania, zobowiązani 

są ustalić z wychowawcą oddziału realne sposoby umożliwiające uzyskanie poprawy 

zachowania ucznia w kolejnym półroczu. Przy braku oczekiwanej poprawy dyrektor 

szkoły, na wniosek wychowawcy, może podjąć kroki zmierzające do przeniesienia 

ucznia do innego oddziału lub szkoły. 

 

 

§ 60 

 

1. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli w każdym półroczu uzyskał przynajmniej 3 oceny 

bieżące z danego przedmiotu i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy oświadczenia 

o niemożności sklasyfikowania ucznia wraz z podaniem przyczyn. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, 

- wzorowe od 5,60 do 6,00, 

- bardzo dobre od 4,60 do 5,59, 

- dobre od 3,60 do 4,59, 

- poprawne od 2,60 do 3,59, 

- nieodpowiednie od 1,60 do 2,59, 

- naganne od 1,00 do 1,59. 
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przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

5. Uczeń, który nie jest klasyfikowany, może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z 

danego przedmiotu (danych przedmiotów), w zaproponowanym przez dyrektora 

terminie, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

6. Uczeń nieklasyfikowany po 1 półroczu, może kontynuować naukę, ale jego 

klasyfikacja roczna obejmuje materiał z całego roku nauczania z danego przedmiotu. 

7. Uczeń niesklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią 

programowo klasę, do której uzyskał promocję. 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

lub „nieklasyfikowana”. 

9. Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok tylko w wyjątkowych 

przypadkach na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców lub 

na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

10. Począwszy od klasy czwartej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli: 

1) wszystkie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wyższe od stopnia 

niedostatecznego; 

2) uzyskał zgodę rady pedagogicznej, aby jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego nie zdać egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

11. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobre zachowanie, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. 

12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię i etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

13. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej 

klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

14. Uczeń klasy IV - VIII nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie 

ukończył szkoły, jeżeli: 

1) został nieklasyfikowany z jednego lub więcej obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, a nie przystąpił lub nie zdał  egzaminu klasyfikacyjnego, z 

zastrzeżeniem § 62 i 63;  
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2) otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, a nie zdał lub nie 

przystąpił do egzaminu poprawkowego (z wyjątkiem ust. 10 pkt 2);  

3) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

15. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału, lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klas pierwszych i drugich do klasy programowo 

wyższej, również w ciągu roku szkolnego. 

16. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej,pozytywne końcowe 

oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty z zastrzeżeniem, które dotyczy 

ukończenia szkoły przez uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, 

znacznym lub niepełnosprawności sprzężone;  

3) otrzymał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i został zwolniony 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.  

17. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 16, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym 

powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

 

§ 61 

 

1. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość uzyskiwania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej, niż przewidywana.  

2. Rodzice ucznia w ciągu 2 dni roboczych od poinformowania o przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, mogą złożyć do dyrektora szkoły 

pisemny wniosek, wraz z uzasadnieniem, o ponowne ustalenie oceny, jeśli uznają, że 

przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest niższa od oczekiwanej.  

3. Do ponownego ustalenia klasyfikacyjnej oceny mają prawo ci uczniowie, którzy: 

1) uzyskali oceny ze wszystkich przeprowadzonych w danym okresie sprawdzianów 

pisemnych, pisząc je w ustalonych przez nauczyciela terminach (dotyczy też 

dodatkowego terminu w przypadku nieobecności); 

2) skorzystali z możliwości poprawy konkretnej pracy kontrolnej i uzyskali ocenę 

wyższą, co najmniej taką, o jaką ubiegają się w trybie uzyskiwania wyższej, niż 

przewidywana oceny; 

3) wykonali wszystkie zlecone przez nauczyciela samodzielne prace; 

4) nie mieli żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności na danych zajęciach 

edukacyjnych; 

5) w przypadku zajęć z wychowania fizycznego nie otrzymali ani jednej oceny 

niedostatecznej z aktywności na lekcji. 
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4. W przypadku otrzymania wniosku spełniającego warunki ust. 2 i 3, dyrektor szkoły 

wyznacza dzień, w którym odbędzie się sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności 

ucznia i powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony, jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w oddziale; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie ucznia i jego rodziców o ustalonym 

terminie sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 4. 

6. Komisja, na spotkaniu, które odbywa się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 

złożenia wniosku, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

w formie: 

1) ćwiczeń praktycznych – muzyka, plastyka, informatyka, wf, technika; 

2) pisemnej i ustnej – pozostałe przedmioty. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej 

 z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzone zostały czynności 

sprawdzające; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin tych czynności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

7) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzali czynności sprawdzające. 

9. Pisemny wniosek rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

10. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły. 

11. Protokół z prac komisji na prośbę rodziców może być im udostępniony do wglądu 

w sekretariacie szkoły. 

 

§ 62 

 

1. Dopuszcza się możliwość uzyskiwania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 wyższej, niż przewidywana.  

2. Rodzice ucznia w ciągu 2 dni roboczych od poinformowania o przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania, mogą złożyć do dyrektora szkoły pisemny 

wniosek, wraz z uzasadnieniem, o ponowne ustalenie oceny, jeśli uznają, że 

przewidywana roczna ocena zachowania jest niższa od oczekiwanej. 
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3. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu 

o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu 

nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) 

z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia pisemnego zastrzeżenia. 

4. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, 

uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej 

analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor 

szkoły jest przewodniczącym tego zespołu. 

5. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału 

o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać 

przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po 

analizie przeprowadzonej w ww. zespole. 

6. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 4 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie; 

rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

7. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, 

który zwiera: 

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

8. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

9. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły. 

10. Protokół z prac komisji na prośbę rodziców może być im udostępniony do wglądu 

w sekretariacie szkoły. 

 

 

§ 63 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

2. Dyrektor szkoły ustala: 

1) termin egzaminu (w przypadku klasyfikacji rocznej - nie później, niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych); 
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2) wskazuje nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, który 

razem z nauczycielem danych zajęć przeprowadza egzamin. 

3. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 

plastyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego składa się z zadań praktycznych.  

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego musi być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami . 

5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Protokół z prac komisji na prośbę rodziców może być im udostępniony do wglądu 

w sekretariacie szkoły. 

8. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena z zajęć edukacyjnych 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 10. 

9. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna  z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wskazanym przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

§ 64 

 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń szkoły, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał stopień niedostateczny  

z jednego albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin po-

prawkowy z tych zajęć. 

2. Dyrektor szkoły, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 

ustala: 

1) termin egzaminu (w ostatnim tygodniu ferii letnich); 

2) skład komisji przeprowadzającej egzamin. 

2. W skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez niego, jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

3. Egzamin poprawkowy odbywa się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 

plastyki, techniki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego składa się z zadań 

praktycznych. 

3a. Uczeń i jego rodzice mają obowiązek w czerwcu przed uroczystym 

zakończeniem roku szkolnego zgłosić się do wychowawcy klasy i nauczyciela 

przedmiotu w celu odebrania materiałów informacyjnych i dydaktycznych 

związanych z planowanym egzaminem poprawkowym ucznia 

3b. Zestaw pytań do egzaminu poprawkowego układa nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia, które następnie zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na tydzień przed 

egzaminem poprawkowym.  

3c. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, 

według pełnej skali ocen.  

3d. Do formy pisemnej i ustnej (praktycznej) nauczyciel przygotowuje minimum 2 

zestawy pytań, jeśli zdaje jeden uczeń; gdy egzamin zdaje dwóch lub więcej 

uczniów, nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania o jeden zestaw pytań 

więcej niż liczba zdających uczniów. 

3e. Pisemna forma egzaminu poprawkowego trwa do 40 minut; forma testu jest 

zależna od nauczyciela egzaminatora – może zawierać pytania zamknięte i otwarte 

lub tylko otwarte. 

3f. Forma ustna (praktyczna) egzaminu trwa do 30 minut, podczas których uczeń 

odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zestawie (do 20minut); zestaw 

składa się z 3 pytań; do odpowiedzi uczeń może się przygotować w czasie 10 

minut.  

3g. Między formą  pisemną, a ustną (praktyczną) przewiduje się 10-minutową 

przerwę. 

3h. Ogłoszenie wyniku egzaminu odbywa się w tym samym dniu. 

4. Termin egzaminu poprawkowego musi być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. 

5. Nauczyciel uczący ucznia ma prawo odmówić udziału w komisji egzaminacyjnej, 

jednak jest zobowiązany do opracowania zadań egzaminacyjnych. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w komisji nauczyciela przedmiotu, dyrektor szkoły 

powołuje na jego miejsce innego nauczyciela tego samego przedmiotu. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Protokół z prac komisji na prośbę rodziców może być im udostępniony do wglądu 

w sekretariacie szkoły. 

10. Uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna. 

 

 

§ 65 

 

1. Rodzice ucznia mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala w ciągu 5 dni od 

złożenia zastrzeżeń roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

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

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.2, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

4. Sprawdzian przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni od dnia złożenia 

zastrzeżeń, o których mowa w ust 1. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony jako przewodniczący 

komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne z tej samej 

lub innej szkoły, jako członek komisji; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor lub nauczyciel przez niego wyznaczony jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) pedagog, 
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e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

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

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający; skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wyniki głosowania, ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem.  

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

9. Protokół z prac komisji na prośbę rodziców może być im udostępniony do wglądu 

w sekretariacie szkoły. 

10. Przepisy 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 od dnia przeprowadzenia egzaminu 

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

 

Rozdział  7 

 

Uczniowie szkoły 

 

§ 66 

 

Uczeń ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka oraz: 

1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 

2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

3) do korzystania z doraźnej pomocy materialnej z funduszu rady rodziców na 

wniosek rodziców i wychowawcy; 

4) do życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - 

wychowawczym; 

5) do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych 

osób; 

6) pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania 

zachowania; 
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7) do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wiedzy i umiejętności zgodnie 

z zasadami określonymi w statucie szkoły; 

8) do rzetelnej, obiektywnej oceny zachowania; 

9) do pomocy w przypadku trudności w nauce; 

10) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

11) do reprezentowania własnej szkoły na zawodach sportowych, turniejach, 

konkursach itp.; 

12) do korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego; 

13) do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 

14) do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

15) zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, 

nauczycieli, dyrekcji szkoły – uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, 

odpowiedzi, wsparcia; 

16) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych 

w zaufaniu; 

17) nauki religii i etyki w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców ucznia; 

18) udziału w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”.  

19) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 

uczeń ma prawo do takiej organizacji kształcenia, która umożliwi mu w równym 

stopniu co innym uczniom realizację podstawy programowej oraz uczestnictwo w 

zajęciach organizowanych przez szkołę wykorzystaniem technik i metod nauczania 

na odległość lub innych form kształcenia przyjętych przez szkołę.  

 

 

§ 67 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać statutu szkoły i zarządzeń dyrektora szkoły; 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych: 

a) przestrzegać regulaminu znajdującego się w sali lekcyjnej, 

b) zachowywać należytą uwagę, 

c) dbać o ład i porządek w sali, w której odbywają się zajęcia, 

d) wykonywać polecenia nauczyciela, 

e) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i innych uczniów, 

f) brać czynny udział w zajęciach wykonując przydzielone zadania przez 

nauczyciela, 

g) uznawać propozycje innych uczniów przy rozwiązywaniu określonych 

problemów, 

h) aktywnie współpracować w grupie na rzecz zadań, które ma docelowo wykonać 

cała grupa, 
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i) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności,  

j) regularnie uczęszczać na zajęcia, 

k) odrabiać zadania domowe i przygotowywać się do zajęć, 

l) uzupełniać braki wynikających z nieobecności na zajęciach; 

3) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz; 

4) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania; 

5) przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły zgodnie z planem zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

6) dostarczyć w ciągu pięciu dni od powrotu do szkoły pisemne usprawiedliwienie 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych napisane przez rodzica (opiekuna) 

z podpisem i datami nieobecności lub usprawiedliwienie wystawione przez lekarza; 

7) poddawać się wszelkim formom kontroli wiadomości i umiejętności tj. odpowiedzi 

ustne, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, dyktanda, testy i inne formy; 

8) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do pozostałych uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły: 

a) szanować przekonania, poglądy i godność drugiego człowieka, 

b) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

c) szanować pracę innych pracowników szkoły, 

d) przestrzegać norm grzecznościowych;  

9) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój: 

a) przestrzegać zasady bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw, 

b) odrzucać negatywne wzorce zachowań, używki i narkotyki, 

c) pomagać słabszym i młodszym, 

d) reagować na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią; 

10) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole: 

a) dbać o mienie szkoły a w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, 

dewastacji mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą 

odpowiedzialność materialną, 

11) przebywać podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych; 

12) podporządkowywać się podczas zajęć edukacyjnych i dodatkowych, imprez 

i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub innych 

pracowników szkoły;  

13) podporządkowywać się podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom nauczycieli 

dyżurujących; 

14) pilnować własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych 

do szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub 

zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru 

przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, drogie obuwie, zegarki) 

i pieniądze; 
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15) przestrzegać regulaminów znajdujących się w pracowniach, sali gimnastycznej, 

basenie oraz instrukcji obsługi urządzeń – podczas korzystania ze sprzętu 

i pomieszczeń szkolnych.  

16) Uczeń ma obowiązek stosować się do zasad wynikających z organizacji kształcenia 

na odległość określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w tym 

szczególnie do przesyłania m.in. drogą elektroniczną efektów swojej pracy zgodnie 

ze wskazaniami nauczyciela. 

 

 

§ 68 

 

1. Codzienny strój ucznia powinien być czysty, estetyczny i skromny. 

2. Obowiązkiem ucznia jest zmiana obuwia na obuwie w postaci obuwia sportowego 

typu tenisówki, trampki, adidasy, na płaskiej podeszwie, która musi być czysta i nie 

może być śliska. 

3. Odświętny strój szkolny tzw. „strój galowy” to: 

1) biała bluzka lub koszula i czarna lub granatowa spódnica lub spodnie; 

2) elementem stroju galowego mogą być czarne lub granatowe kamizelki, marynarki 

lub żakiety, paski, krawaty, apaszki, aksamitki itp. 

4. Strój galowy obowiązuje ucznia w czasie uroczystości szkolnych wynikających 

z ceremoniału szkolnego, podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz, w czasie 

imprez okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych. 

5. W „dni specjalne”, np. Dzień Śląski, Dzień Europejski obowiązuje ucznia strój 

wskazany przez organizatorów imprezy szkolnej. 

6. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje ucznia zamienne obuwie w postaci 

obuwia sportowego, o którym mowa w ust. 2. 

7. Uczeń ma obowiązek dbać o swój estetyczny i skromny wygląd. 

8. Zabrania się: 

1) przekraczania norm, które dotyczą stroju szkolnego codziennego i odświętnego; 

2) noszenia biżuterii, która może zagrażać bezpieczeństwu ucznia, przede wszystkim 

w czasie lekcji wychowania fizycznego; 

3) przynoszenia do szkoły przedmiotów i noszenia strojów świadczących 

o przynależności do grup subkulturowych, przynależności do klubów sportowych.  

9. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych 

przez uczniów: 

1) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń multimedialnych (urządzenia powinny być 

wyłączone i schowane) z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie zdrowia lub 

życia oraz podczas zajęć dydaktycznych na wyraźne polecenie nauczyciela, gdzie 

telefon lub inne urządzenie multimedialne stanowi pomoc dydaktyczną. 

2) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń 

multimedialnych jest na terenie szkoły zabronione, 
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3) dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności 

za aparaty telefoniczne i inne urządzenia multimedialne przynoszone przez 

uczniów. Uczniowie przynoszą je wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność 

rodziców/prawnych opiekunów,  

4) zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub 

dyrektorowi zespołu, 

5) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

multimedialnych na terenie szkoły i w czasie wyjść organizowanych przez szkołę 

skutkuje przekazaniem telefonu lub urządzenia nauczycielowi. Nauczyciel 

zabezpiecza telefon lub urządzenie w sekretariacie zespołu do czasu odbioru sprzętu 

przez rodziców, 

6) w wyjątkowych wypadkach (np. przewlekła choroba ucznia) nauczyciel może 

wyrazić zgodę na korzystanie przez ucznia z telefonu w celu kontaktu z 

rodzicami/prawnymi opiekunami, 

7) podczas organizowanych przez szkołę wyjść, wyjazdów, wycieczek, rajdów, 

obozów zasady używania telefonów określa kierownik grupy. 

 

 

§ 69 

 

1. W szkole zakazane są zachowania, które są nieakceptowane społecznie, 

a w szczególności: 

1) palenie papierosów i innych środków odurzających; 

2) picie alkoholu; 

3) posiadanie, rozprowadzanie lub używanie narkotyków i innych środków 

odurzających; 

4) przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (noże, środki wybuchowe, 

paralizatory, zapalniczki, zapałki, gaz obezwładniający, kije, pałki itp.); 

5) stosowanie przemocy fizycznej (używanie siły, bicie, kopanie, popychanie, 

podkładanie nóg, plucie, udział w bójkach itp.); 

6) stosowanie przemocy psychicznej (wyśmiewanie, przezywanie, kpienie, 

zastraszanie, wymuszanie itp.); 

7) znęcanie się nad zwierzętami; 

8) kradzieże, również drobne np. śniadania, drobnych pieniędzy (bilon), przyborów 

szkolnych; 

9) używanie wulgarnych słów, gestów, zwrotów; 

10) niszczenie cudzej własności, również o charakterze emocjonalnym np. zdjęcie, 

pamiątkowy przedmiot itp.; 

11) niszczenie wspólnej własności w szkole (szyby, zamki, drzwi, klamki, rośliny, 

ubrania, plecaki, ściany, pomoce dydaktyczne, wystrój sal, dekoracje itp.) a poza 

szkołą wind, tynków, środków lokomocji itp.; 
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12) przychodzenie do szkoły wcześniej niż wynika to z planowanych zajęć 

edukacyjnych i pozostawanie w szkole po zakończeniu planowanych zajęć 

edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej; 

13) wagarowanie; 

14) opuszczanie szkoły w czasie trwania planowanych zajęć edukacyjnych i w czasie 

przerw (spędzanie przerw na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli może 

mieć miejsce, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne); 

15) samodzielne oddalanie się od grupy uczniów w czasie wycieczek, imprez 

i zorganizowanych wyjść poza teren szkoły; 

16) przebywanie w budynku szkolnym w butach, nakryciu głowy, kurtce, płaszczu, 

rękawiczkach, szaliku; 

17) fałszowanie dokumentów np. sfałszowanie podpisu rodziców, nauczyciela itp.; 

18) wnoszenia urządzeń elektronicznych z wbudowanym laserem, które mogą 

uszkodzić narząd wzroku; 

19) wnoszenia strojów i symboli świadczących o przynależności do grup 

subkulturowych lub klubów sportowych. 

2. Względem ucznia, który zachowuje się w sposób nieakceptowany społecznie 

podejmowane są w szkole natychmiastowo: 

1) oddziaływania wychowawcze (rozmowy z uczniem, rozmowy z rodzicami ucznia 

wezwanymi do szkoły, rozmowy prowadzą wychowawcy oddziałów klas, pedagog 

szkolny, dyrektor szkoły, zawieranie kontraktów z uczniami i jego rodzicami, jeśli 

rodzina jest objęta nadzorem kuratora sądowego – również rozmowa z kuratorem 

sądowym); 

2) uczeń zostaje ukarany karą, zgodnie z rodzajami kar wskazanymi w § 72 statutu 

szkoły; 

3) zachowanie ucznia nieakceptowane społecznie ma wpływ na śródroczną i roczną 

ocenę zachowania zgodnie z kryteriami oceny zachowania; 

4) zgłoszenie zachowania ucznia na Policję i rodzicom ucznia – decyzję w tej sprawie 

podejmuje dyrektor szkoły, w razie nieobecności dyrektora szkoły wicedyrektor 

szkoły. 

3. Jeśli uczeń, mimo podejmowanych działań szkoły wymienionych w ust. 2 pkt. 1 - 4, 

zachowuje się w ciągu dalszym w sposób nieakceptowany społecznie, szkoła składa 

wniosek do sądu rodzinnego o rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia z dokładnym 

opisem przyczyny złożenia wniosku. Wniosek przygotowuje wychowawca oddziału 

danej klasy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, wniosek podpisuje 

wychowawca oddziału klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły. 

 

§ 70 

 

Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych jest dopuszczone wyłącznie na podstawie pisemnej 

prośby rodziców. Za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu szkoły bierze odpowiedzialność 

rodzic. 
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§ 71 

 

1. W stosunku do uczniów wyróżniających się w procesie dydaktyczno - 

wychowawczym oraz w dowolnej pracy na rzecz szkoły stosuje się następujące formy 

nagród: 

1) udzielenie pochwały przez nauczyciela na forum klasy; 

2) udzielenie pochwały przez dyrektora szkoły na forum grupy wiekowej; 

3) udzielenie pochwały przez dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej; 

4) udział w nadprogramowych imprezach np.: wycieczki, wyjście do kina, teatru; 

5) nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczniów za zajęcie I, II i III miejsca w konkursach 

przedmiotowych i poza przedmiotowych na etapie szkolnym – wręczane przez 

organizatorów konkursów na apelu podsumowującym pracę szkoły; 

6) nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia sportowe wręczane przez 

nauczycieli wychowania fizycznego na apelu podsumowującym pracę szkoły; 

7) nagrody książkowe lub rzeczowe za aktywność i pracę społeczną na rzecz szkoły 

i środowiska – wręczane przez opiekuna grupy wiekowej na apelu 

podsumowującym pracę szkoły;  

8) nagrody rzeczowe lub dyplomy za stuprocentową frekwencję wręczane przez 

wychowawców;  

9) nagrody książkowe dla uczniów klas I – III osiągających najlepsze wyniki w nauce 

i zachowaniu – wręczane przez dyrektora szkoły podczas uroczystości zakończenia 

roku szkolnego; 

10) świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla wszystkich uczniów, którzy 

uzyskali na zakończenie roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania – wręczane przez dyrektora szkoły 

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego; 

11) listy gratulacyjne dla rodziców uczniów klas VIII, którzy uzyskali na zakończenie 

roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą 

ocenę zachowania – wręczane przez dyrektora szkoły podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego; 

12) wpis do „Złotej księgi” uczniów klas VIII, którzy uzyskali na zakończenie roku 

szkolnego średnią ocen 5,0 lub więcej i mają inne znaczące osiągnięcia (np. 

wysokie lokaty w konkursach organizowanych na szczeblu międzyszkolnym, 

wojewódzkim lub międzynarodowym); 

13) przyznanie tytułu „Klasowego Prymusa” zgodnie z regulaminem przyznawania tego 

tytułu. 

2. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:  

1) zastrzeżenie do przyznanej nagrody ma formę wniosku złożonego na piśmie; 

2) wniosek należy skierować do dyrektora szkoły i należy go złożyć w sekretariacie 

szkoły w terminie 5 dni roboczych od powzięcia informacji o przyznanej nagrodzie; 



87 

 

3) wniosek ma zawierać uzasadnienie, czyli podanie powodu, dla którego wniosek jest 

składany; 

4) dyrektor szkoły w terminie 5 dni roboczych jest zobowiązany odpowiedzieć 

pisemnie na złożony wniosek; 

5) w czasie rozpoznawania zastrzeżeń dyrektor szkoły może wykorzystać opinię 

wychowawcy oddziału danej klasy, pedagoga, nauczycieli, uczniów szkoły i ich 

rodziców; 

6) wyjaśnienie dyrektora szkoły jest ostateczne; 

7) wniosek może złożyć uczeń szkoły lub jego rodzice; 

8) w przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem 

dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, 

w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń; 

9) powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której 

uczęszcza uczeń. 

 

§ 72 

 

1. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków ucznia, naruszania dyscypliny 

szkolnej, nieprzestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły lub statutu szkoły przewiduje 

się stosowanie kar. 

2. Wnioskować o zastosowanie kary mogą: 

1) nauczyciele i pracownicy szkoły; 

2) samorząd szkolny; 

3) rodzice; 

4) osoby poszkodowane spoza szkoły lub świadkowie zaistniałych incydentów, 

których uczestnikiem był uczeń. 

3. Formy kar: 

1) obciążenie ucznia i jego rodziców kosztami naprawy sprzętu i urządzeń szkolnych 

(w przypadku zniszczeń dokonanych umyślnie przez ucznia);  

2) ustne upomnienie w trakcie indywidualnej rozmowy z wychowawcą oddziału, 

nauczycielem lub dyrektorem szkoły; 

3) upomnienie w trakcie indywidualnej rozmowy z wychowawcą oddziału, 

nauczycielem lub dyrektorem szkoły, połączone z wpisem do dziennika 

elektronicznego. 

4) udzielenie nagany przez wychowawcę na forum oddziału z wpisem do dziennika 

elektronicznego: 

a) wychowawca oddziału udziela nagany, jeśli uczeń otrzymał za swoje 

nieodpowiednie zachowanie łącznie 50 punktów lub w rażący sposób naruszył 

przepisy zamieszczone w statucie szkoły. 

5) udzielenie nagany przez dyrektora z wpisaniem do dziennika elektronicznego: 
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a) dyrektor szkoły udziela nagany, jeśli zachowanie ucznia nie uległo poprawie  

i otrzymał za swoje nieodpowiednie zachowanie łącznie 100 punktów lub 

ponownie w rażący sposób naruszył przepisy zamieszczone w statucie szkoły. 

6) wykluczenie ucznia sprawiającego szczególne trudności wychowawcze z udziału w 

wyjściach, wycieczkach, imprezach szkolnych na wniosek wychowawcy; 

7) przeniesienie ucznia do oddziału równoległego lub do innej szkoły następuje, gdy 

inne środki zostały wyczerpane, a zmiana oddziału lub szkoły rokuje poprawę 

zachowania ucznia: 

a) przesunięcie do innego oddziału następuje w wypadku negatywnego wpływu 

ucznia na zespół oddziałowy, 

b) przesunięcie do innej szkoły następuje za poważne naruszenie dyscypliny, czyli: 

umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia lub pracownika, 

rażącą demoralizację uczniów (w tym przy wykorzystaniu mediów 

elektronicznych), przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających.  

4. W przypadku drastycznych, chuligańskich zachowań dyrektor szkoły powiadamia sąd 

dla nieletnich. 

5. Kary stosowane wobec uczniów wymienione w ust. 1 pkt. 4 - 5 są wręczane uczniowi 

na piśmie. 

6. Druk kary zawiera: 

1) tytuł, który jest rodzajem kary, 

2) podstawę prawną zastosowanej kary; 

3) dane ucznia: 

a) imię, nazwisko, 

b) klasę, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) miejsce zamieszkania, 

e) imiona i nazwisko rodziców, 

f) wskazanie za co uczeń otrzymuje karę, 

g) podpisy ucznia, jego rodziców, wychowawcy oddziału danej klasy, pedagoga 

i dyrektora szkoły (w przypadku nagany dyrektora szkoły) 

h) wskazanie zmiany zachowania ucznia, 

i) pouczenie o trybie odwoławczym od kary. 

7. Kara powinna być wręczana uczniowi w obecności jego rodzica, jeśli to nie jest 

możliwe obowiązkiem szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o zastosowanej 

karze z potwierdzeniem tego faktu przez rodzica na druku kary, najszybciej jak to jest 

możliwe od wręczenia kary uczniowi. 

8. Tryb odwoływania się od kary: 

1) od upomnienia wychowawcy oddziału danej klasy lub nagany wychowawcy 

oddziału danej klasy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany uczeń lub jego 

rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od 

wręczenia tego upomnienia lub nagany; 
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2) dyrektor szkoły udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od 

wpłynięcia odwołania; 

3) odwołanie składa się w sekretariacie szkoły; 

4)  decyzja dyrektora szkoły w kwestii odwołania od kary upomnienia wychowawcy 

oddziału danej klasy dla ucznia lub nagany wychowawcy oddziału danej klasy dla 

ucznia jest ostateczna. 

5) od nagany dyrektora szkoły wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany uczeń lub 

jego rodzice mogą odwołać się do rady pedagogicznej szkoły, w terminie 3 dni 

roboczych od wręczenia uczniowi nagany dyrektora szkoły; 

6) odwołanie składa się w sekretariacie szkoły; 

7) rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia wpłynięcia odwołania; 

8)  uchwała rady pedagogicznej szkoły w kwestii odwołania od nagany dyrektora 

szkoły dla ucznia jest ostateczna; 

9) w przypadku złożenia odwołania przez niepełnoletniego ucznia szkoły, 

obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, 

w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń; 

10) powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której 

uczęszcza uczeń; 

11) Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od kary zdalnie, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Zasady składania odwołania w tej formie ustala 

dyrektor szkoły.  

9. Procedura związana z przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału na terenie 

szkoły: 

1) opinia wychowawcy i pedagoga szkolnego; 

2) uchwała rady pedagogicznej po rozmowie z uczniem i jego rodzicami; 

3) pisemna decyzja administracyjna dyrektora szkoły skierowana do rodziców. 

10. Procedura związana z przeniesieniem ucznia do innej szkoły: 

1) opinia wychowawcy i pedagoga szkolnego; 

2) wniosek dyrektora szkoły do kuratora oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do 

innej szkoły; 

3) rozpatrzenie wniosku przez kuratora oświaty decyduje o dalszym trybie 

postępowania. 

 

§ 73 

 

Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem 

 o przeniesienie ucznia do innej szkoły: 

1) dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, jeśli opinia rady pedagogicznej szkoły w tej sprawie jest 

pozytywna; 
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2) rada pedagogiczna podejmuje opinię pozytywną w sprawie, o której mowa w ust. 1 

pkt 1,  jeśli: 

a) podejmowane oddziaływania szkoły względem ucznia, określone w § 69 pkt. 2 i 3 

statutu szkoły nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, 

b) szkoła złożyła wniosek do sądu rodzinnego o rozpoznanie sytuacji rodzinnej 

ucznia, a w przeprowadzonym postępowaniu przez sąd rodzinny w tej sprawie są 

wskazania do zmiany środowiska szkolnego ucznia, 

                lub 

c) zmiana środowiska szkolnego ucznia wynika ze wskazań kuratora sądowego przy 

prowadzonym przez niego nadzorze, 

                lub 

d) podjęte działania szkoły związane z postanowieniami sądu rodzinnego po 

rozpoznaniu sytuacji w rodzinie ucznia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.  

2. Szczegółowe zasady wystąpienia do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

zawiera Procedura przenoszenia ucznia do innej szkoły zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego i statutem szkoły. 

3. W szkole obowiązuje Procedura dotycząca sposobu przeprowadzenia skreślenie 

pełnoletniego ucznia z listy uczniów szkoły podstawowej zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego i statutem szkoły. 

4. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego. 

5. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dyrektora szkoły 

o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

 

 

§ 74 

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi w formie pisemnej, do 

dyrektora szkoły, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości 

o naruszeniu praw ucznia, jeśli uznają, że te prawa zostały naruszone; 

2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące 

naruszenia praw ucznia; 

3) dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni, od dnia 

wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły; 

4) w trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię 

pedagoga, wychowawcy oddziału danej klasy, nauczycieli, innych uczniów oraz ich 

rodziców;  
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5) dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie; 

6) decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej naruszenia praw ucznia jest 

ostateczna. 

7) w przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw ucznia przez 

niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie 

rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do 

której uczęszcza uczeń; 

8) powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której 

uczęszcza uczeń, w formie przyjętej w danej szkole 

 

Rozdział 8 

 

Tradycje i ceremoniał szkoły 

 

§ 75 

 

1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli narodowych i szkolnych. Należą 

do nich: 

1) Godło - wizerunek orła białego z koroną na głowie, które umieszczane jest w salach 

lekcyjnych i innych reprezentacyjnych pomieszczeniach szkoły; 

2) Flaga państwowa w kolorze biało - czerwonym umieszczana w miejscu widocznym 

w czasie świąt państwowych; 

3) Hymn państwowy ”Mazurek Dąbrowskiego” śpiewany jest w szkole w chwilach 

uroczystych, np.: zakończenie roku szkolnego, święta państwowe w postawie 

zasadniczej bez nakrycia głowy; 

4) Sztandar szkoły, którym opiekuje się trzyosobowy poczet, eksponowany jest 

podczas ważnych uroczystości szkolnych na terenie szkoły, a także poza nią. Poczet 

sztandarowy występuje w pełnej gali - szarfy i białe rękawiczki. Jego skład 

wybierany jest spośród najlepszych uczniów. Uroczyste przekazanie sztandaru 

przez uczniów klas ósmych  następuje w dniu zakończenia roku szkolnego. 

Skład pocztu ustala opiekun samorządu uczniowskiego. 

2. Do ceremoniału szkolnego należą: 

1) inauguracja i zakończenie roku szkolnego; 

2) pasowanie na ucznia; 

3)  pożegnanie absolwentów: 

a) wyróżnienie najlepszych absolwentów, wręczenie nagród i dyplomów; 

b) wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów otrzymujących wyróżnienia; 

c) wręczenie podziękowań rodzicom działającym na rzecz szkoły. 
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3. Obchody świąt narodowych: Święta Niepodległości i Konstytucji 3 Maja. 

4. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym biało - granatowym lub biało 

– czarnym strojem świąt państwowych i szkolnych. 

 

Rozdział 9 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 76 

 

1. Dyrektor szkoły do 30 września każdego roku może ogłosić ujednolicony tekst 

Statutu. 

2. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców  uczniów, nauczycieli oraz 

pracowników administracji i obsługi szkoły. 

3. Statut jest opublikowany w formie pisemnej. 

4. Aktualny statut jest dostępny na stronach internetowych szkoły, w sekretariacie, 

bibliotece szkolnej. 

5. Wychowawcy i nauczyciele zaznajamiają uczniów z odpowiednimi fragmentami 

statutu. 

6. Statut szkoły może ulec zmianie w całości lub w części. 

7. Projekt zmian w niniejszym statucie przygotowuje rada pedagogiczna i uchwala rada 

szkoły. 

8. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące 

i dotyczące tych spraw odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

Statut Szkoły zatwierdzony przez radę szkoły 
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